Säännöt Tammisaaren Moottorikerho / Urheiluautoilijat r.y
§1.

Yhdistyksen nim on Tammisaaren Moottorikerho / Urheilu Autoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Tammisaaren
kaupunki.

§2.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, tukea ja ylläpitää kiinnostusta auto- ja moottoriurheiluun, sekä edistää ja
kehittää auto ja liikennekultturia Tammisaaren kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ja muita mootttoriurheiluun ja liikenne kysymyksiin
liittyviä valistus-, tiedotus-,kolutus- ja harjoitustilaisuuksia.
Yhdistys voi toimitansa rahoittamiseksi järjestää lakisääteisiä keräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia sekä vuokrata
rata-aluetta kiinteistöjäirtaimistoa kohtuullisuuden rajoissa. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimitaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtaimistoja.

§3.

Yhdistys on jäsen Autourheilun Kansallisessa Keskusliitossa / AKK ry.

§4.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15-vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15- vuotias henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy .
Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokuksessa hyväksytty henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen kokuksessa hyväksytty henkilö, joka on kiitettävästi toiminut
yhdisktyksen puheenjohtajana.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai juriidisen henkilön.
Kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, nuoriso- ja kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut JÄSENOIKEUDET säilyvät.

§5.

Jäsen joka haluaa erota yhdistyksestä voi tehdä sen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittaa
siitä yhdistyksen kokuksessa jollion se merkitään pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on
tehty, kuitenkin niin, että eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksut jotka ovat erääntyneet ennen ilmoitusta
jäsensuhteen lakkaamista.

§6.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksujaan kolme (3) kuukautta
erääntymistpäivästä tai jos hän toiminnallaan on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estänyt yhdistystä saavuttamaan
päämääräänsä tai vahingoittanut yhdistyksen mainetta.
Erotetulle jäsenelle suodaan tilaisuus alistaa hallituksen päätös yhdityskokouksessa, ilmoittamalla tästä kirjallisesti
yhdistyksen puheenjohtajalle kolmenkymmen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä.
Tämän ilmoituksen perusteella yhdistyksen hallitus on velvollinen ottamaan erottamispäätöksen käsittelyyn siinä
yhdistyksen kokuksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun tyytymättömyysilmoitus on tehty yhdistyksen
puheenjohtajalle.

§7.

Liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu mikä peritään varsinais-, nuoriso- ja kannattajajäsenstä harkitaan
vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.
Yhdystyksen hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksusta sairauden , asevelvollisuuden tai vastaavan
syyn johdosta.
Kunniajäsen ja –puheenjohtaja on vapaa jäsenmaksusta.

§8.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous
lokakuussa. Kokouksen paikka ja tarkemman ajan määrää hallitus.

§9.

Kevätkokouksessa käsitellään:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
§10.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle:
a. Puheenjohtaja
b. Sihteeri
c. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. Kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan:
a. Läsnäolijat
b. Äänioikeutetut jäsenet
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus.
Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastus kertomus, päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Päätetään mahdollisista kunniajäsen ja –puheenjohtajan nimittämisestä.
Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle:
a. Puheenjohtaja
b. Sihteeri
c. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. Kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan:
a. Läsnäolijat
b. Äänioikeutetut jäsenet
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..
Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi:
a. Toimintasuunnitelma
b. Talousarvio
Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
Valitaan neljä (4) hallituksen jäsentä erovuotisten sijalle.

8.
9.
10.
11.
§11.

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
Vahvistetaan liittymis-, varsinais-, nuorisojäsen ja kaannattajajäsen maksujen suuruudet , siten
kuin pykälässä 7 näissä säännöissä on määrätty.
Valitaan toimikuntia toimintavuodeksi.
Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Asioista joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

§12.

Yhdistyksen kokous kutstutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, kokouskutsu tekstiviestillä
ja kerhon internetsivuilla.

§13.

Yhdistyksen asioita hoitaa pääasiassa hallitus jonka syyskokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja joka
valitaan toimikaudeksi kerrallaan sekä kahdeksan (8) jäsentä jotka valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi
kerrallaan, niin että puolet jäsenistä on vuosittain erovuoroiset. Hallitus vaöitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin sekä kassanhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollesaan varapuheenjohtajan ja neljän(4) muun jäsenen läsnäollessa. Syyskokous voi
halliutuksen avuksi nimetä toimikuntia ja toimihenkilöitä. Yhdistyskokouksessa nimetyt jaostot kokoontuvat
jaospuheenjohtajan kutsusta jolloin käsitellään asioita jotka hallitus on niille antanut valmisteltavaksi tai
suoritettavaksi tai omasta aloittesta tehdä ehdotuksia hallitukselle kysymyksissä jotka liittyvät heidän
toimintaaluelle. Jos hallitus ei ole edustettu jossain joastossa, hallituksella on oikeus valita jaostoon yksi heidän
jäsenistä.

§14.

Yhdistyksen tilikautena ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava
tammikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnatarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.

§15.

Yhdistyksen nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen
kanssa.

§16.

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä yhdessä kokouksessa.
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä
kokouksessa. Nämä kokoukset on pidettävä vähintään kahden (2) viikon väliajoin.

§17.

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava moottoriurheilua ja liikennekulttuuria edistävään
tarkoitukseen purkamisen päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat
kokuksen valitsemat henkilöt.

§18.

Muulloin noudatetaan sääntöjä yhdistyslaissa.

