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HÄMEENLINNAN URHEILUKALASTAJAT RY:n SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1§

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Urheilukalastajat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2§

Yhdistys on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvan Hämeen Vapaaajankalastajapiirin jäsen.

3§

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja syventää harrastusta järkevään kalastukseen ja kalavesien
hoitoon, sekä järjestää jäsenilleen tilaisuuksia virkistyskalastuksen harjoittamiseen. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa, sekä osoittaa kalavesiä jäsentensä
käyttöön. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja näytöksiä. Tästä
toiminnasta saadut varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi.
YHDISTYKSEN JÄSEN

4§

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta
hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain määräämän liittymismaksun sekä
jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö,
joka suorittaa syyskokouksen määräämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.
Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoituksia merkittävällä tavalla edistäneen henkilön.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksuista vapaat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Kalamiesten keskusliiton tai Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö.
Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

5§

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun
hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittanut erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen joka on laiminlyönyt velvollisuutensa
yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusten vastaisesti tai käyttäytynyt
yhdistyksenjäsenen arvolle sopimattomalla tavalla, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa
yhdistyksen jäsenyydestä kokonaan tai määräajaksi. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saattaa
erottamista koskeva johtokunnan päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä
kirjallisesti johtokunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan. Johtokunta on velvollinen ottaman erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen
kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus on johtokunnan puheenjohtajalle tehty.

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
6§

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen johtokunta.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET
7§

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous joka pidetään syksyllä
viimeistään marraskuun 30 päivä ja kevätkokous joka pidetään viimeistään maaliskuun 31 päivä.
Kokouspaikan ja ajan määrää yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään
milloin yhdistyksen johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta määrätyn asian käsittelyä varten
kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu yhdistyksen
jäsenille postin välityksin jäsenluetteloon merkityin osoitteisiin tai julkaisemalla ilmoitus
yhdistyksen kokouksessa määräämissä sanomalehdissä tai yhdistyksen jäsenille jaettavassa muussa
lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Muut tiedot jäsenille ilmoitetaan
yhdistyksen tiedotuslehdessä.

8§

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu,
jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§

Yhdistyksen syyskokouksessa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä
valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
valitaan johtokunnan muut jäsenet
valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet
valitaan yhdistyksen edustajat vapaa-ajankalastajapiirin kokouksiin, sekä muden
mahdollisten yhteistyötahojen kokouksiin joissa yhdistyksellä on äänivalta.
päätetään missä lehdissä sääntöjen 7§ tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava
päätetään yhdistyksen ilmoitus- ja tiedotuslehdet
käsitellään muut johtokunnan esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain
23§:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu

10§ Yhdistyksen kevätkokouksessa
1)
2)
3)
4)

5)

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kaudelta
esitetään tilintarkastuskertomus
päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä johtokunnalle
myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen
hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antoivat aihetta
käsitellään muut johtokunnan esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat ei kuitenkaan
yhdistyslain 23§ tarkoitettuja asioita ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

JOHTOKUNTA
11§ Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään
seitsemän (7) muuta jäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta asettaa
tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.
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12§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja
on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan
jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava johtokunnan jäsenille vähintään kolme (3) päivää
ennen kokousta. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan vaali
ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on
kannattanut.
13§ Johtokunta huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä
toiminnasta
edustaa yhdistystä
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen
valmistamisesta
huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
päättää yhdistyksen jäsenien hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS

14§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava edelliseltä
vuodelta helmikuun 15 päivään mennessä ja annettava tilintarkastajille ennen helmikuun 18 päivää.
Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun 28 päivää antaa johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen
kevätkokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jonka yhdistyksen johtokunta on siihen määrännyt.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

16§ 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.
17§ Jos yhdistys purkautuu, päättää purkamisesta päättävä kokous yhdistyksen varojen ja omaisuuden
käytöstä yhdistyksen sääntöjen 3§:ssä mainittuja tarkoitusperiaatteita noudattaen.
18§ Yhdistys noudattaa näiden sääntöjen lisäksi toiminnassaan Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö ry:n sääntöjä ja määräyksiä sekä voimassaolevaa yhdistyslakia.

