Harrastekerhot Salo ry.
Säännöt

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Harrastekerhot Salo ry ja sen kotipaikka on Salo. Yhdistyksen kieli on suomi.
Pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistys voi tarpeen mukaan tiedottaa sekä suomeksi että englanniksi.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA
Harrastekerhot Salo ry:n tavoitteena on edistää ja lisätä jäsentensä mahdollisuuksia harrastus- ja
virkistystoimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää
kokouksia ja tapaamisia, omistaa ja hankkii jäsentensä käyttöön erilaista lainattavaa materiaalia sekä luo
puitteita harrastustoiminnalle järjestämällä harjoituksia ja muita samantapaisia tilaisuuksia, sekä
osallistumalla erilaisiin kilpailuihin, sarjoihin ja tapahtumiin.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Microsoftin, Nokian tai sen edeltäjien Salon yksiköissä
työskennelleet sekä liittymishetkellä Salo IoT Campuksella vakituisesti työskentelevät henkilöt. Yhdistyksen
hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja (esim. jäsenen työskentely Salo IoT
Campuksella päättyy eikä jäsenellä ole jäsenyyden toisena ehtona olevaa taustaa). Hallitus päättää
erottamisesta itsenäisesti ja voi sallia jäsenyyden jatkumisen.

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti Harrastekerhot Salo ry:n
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettuaan siitä kokouksessa Harrastekerhot Salo ry:n
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on Harrastekerhot Salo ry:n toiminnan vastainen tai
sitä vahingoittava, kyseistä jäsentä kuultuaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on
laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien.
Eroaminen tai erottaminen ei vapauta jäsentä velvollisuudestaan suorittaa kuluvan kalenterivuoden
jäsenyyteen perustuvia maksuja, joihin hän on sitoutunut.
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5 HALLITUS
Harrastekerhot Salo ry:n asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu 6 - 8
varsinaista jäsentä ja 1 - 4 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä yli puolet tulisi valita niiden jäsenten
keskuudesta, joilla on kohdassa 3 kuvattu Nokia/Microsoft-tausta ja yhden hallituksen jäsenen tulisi
hallitusta valittaessa työskennellä Salo loT Campuksella. Yhdistyksen kokous voi kuitenkin päättää asiassa
toisin ja valita hallituksen jäsenet vapaasti.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 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. Hallituksen kokoukseen voi osallistua etänä tietoliikenneyhteyden avulla
kokouksen aikana. Käytettävästä etäosallistumisen välineestä päättää hallitus. Etäosallistumisella ei
kuitenkaan voida korvata hallituksen fyysistä kokousta. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on
yhdistyksen hallituksella.
Hallituksen tehtävät:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
edustaa yhdistystä ja hoitaa sen juoksevia asioita
kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanee
niissä tehdyt lailliset päätökset
hoitaa yhdistyksen varoja
huolehtii yhdistyksen vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä
laatii ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi
pitää jäsenluetteloa
nimittää tarvittavat toimihenkilöt
asettaa tarvittaessa toimikuntia ja jaostoja, jotka yhdistys toimintaansa varten tarvitsee
päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnityksestä.

6 NIMEN KIRJOITTAMINEN
Harrastekerhot Salo ry:n nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai
jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Harrastekerhot Salo ry:n tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
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Toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Harrastekerhot Salo ry:n vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, hallituksen tarkemmin
määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun Harrastekerhot Salo ry:n kokous niin
päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai joko vähintään kymmenen (10) prosenttia yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Harrastekerhot Salo ry:n kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.
Harrastekerhot Salo ry:n kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen tapahtuu sähköpostilla ja yhdistyksen käytössä olevassa
sähköisessä mediassa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

10 VUOSIKOKOUS
Harrastekerhot Salo ry:n vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat
tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
8. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
9. valitaan hallituksen jäsenet
10. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja kuluvan vuoden tilejä
tarkastamaan
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. muut esille tulevat asiat
13. kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Harrastekerhot Salo ry:n vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 31.12. mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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Asiat, joita ei ole esityslistalla voidaan ottaa käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi, jos kolmeneljäsosaa (3/4)
kokouksessa olevista jäsenistä niin haluaa. Tällöin on lisäksi huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Harrastekerhot Salo ry:n purkamisesta on tehtävä Harrastekerhot Salo
ry:n kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Harrastekerhot Salo ry:n purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen,
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

12 MUUTA
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
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