Salon Seudun Avantouimarit ry
SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Salon Seudun Avantouimarit ry (jäljempänä yhdistys), kotipaikka Salo,
toiminta-alueena Salon seutu.

2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on avantouintiharrastuksen ylläpitäminen,
edistäminen ja kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää avantouinti- ja
saunomismahdollisuuksia sekä koulutus- ja kuntoliikuntatapahtumia ja
avantouintikisoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä- ja
koulutustilaisuuksia, tansseja tai muita huvitilaisuuksia, arpajaisia ja
myyjäisiä sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoittaa
anniskelutoimintaa, johon yhdistys on saanut asianmukaisen luvan.
Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka muutoin
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.
Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta.

3§

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäsenekseen toisen rekisteröidyn
yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yrityksen, joka
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallitus voi nimetä kunniajäsenekseen sellaisen tai sellaisia
henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tai ansiokkaalla tavalla tukeneet tai
edistäneet yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.
Yhdistyksen hallitus voi nimetä kunniapuheenjohtajaksi yhden elossa olevan
henkilön kerrallaan.
Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa, josta selviää kunkin jäsenen nimi ja
osoite.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen hankaloittaa
yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa yhdistystä tai sen tarkoituksia tai jäsen ei
enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä. Mikäli jäsen jättää erääntyneen

jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä
eronneeksi yhdistyksestä kyseisen vuoden joulukuun 31. päivästä lukien.
4§

Jäsenmaksu
Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi periä alaikäisiltä jäseniltään
muita jäseniä pienemmän maksun. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät
ole jäsenmaksuvelvollisia.
Yhdistyksen vuosikokous päättää lisäksi jäseniltään perittävästä
liittymismaksusta.

5§

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi
vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä, joista
puolet on vuosittain erovuorossa. sekä yhdeksi vuodeksi valittu varajäsen.
Varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin ja hänellä on niissä
puheoikeus. Jos kaikki jäsenet eivät ole paikalla, osallistuu varajäsen
päätöksentekoon.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.

7§

Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle ja viimeistään yhdistyksen
vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenille.

8§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä maaliskuun 1. päivään mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa
on jokaisella varsinaisella- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla
yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä, äänten mennessä tasan ratakaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänioikeutettu
jäsen, joka ei ole maksanut viieksi erääntynyttä jäsenmaksuaan kokoukseen
mennessä, ei ole äänioikeutettu, äänioikeus palautuu jäsenmaksun
maksamisen myötä.
9§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.

10§

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessä käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsen.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. käsitellään muut asiat.

11§

Sääntöjen muuttamien ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat ja omaisuus luovutetaan Salon
Seudun Avantouimarit ry:n perustamisasiakirjan tahdon mukaisesti Salon
Seudun Invalidit ry:lle, tai näissä säännöissä mainitun 3§ mukaiseen
avantouintitoimintaan, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

12§ Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

