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1§

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on
Hyvinkään kaupunki. Yhdistys on perustettu vuonna 1986 ja rekisteröity
16.3.1987. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toimintaalueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi
kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä mukaisesti. Toimintansa
tukemiseksi seura voi hankkia varoja toimeenpanemalla asianomaisilla
luvilla kilpailuja, leirejä ja näytöksiä sekä satunnaisia arpajaisia ja
keräyksiä.

3§

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailu- ja
koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, tiedotus- ja
suhdetoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa
tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja
hyödyllisiä kansalaisia.

4§

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä, päätöksiä, eettisiä ohjeita,
toimintalinjaa ja muita päätöksiä sekä Suomen Taitoluisteluliiton
sääntöjä.
Hallitus päättää jäseniltä perittävän kausittaisen jäsenmaksun
suuruudesta, ja vahvistaa sen vuosikokouksessa.
Seurasta eroaminen tapahtuu jättämällä sitä koskeva kirjallinen ilmoitus
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran
kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan
kuukauden kuluttua mainitun ilmoituksen jättämisestä, jona aikana
eroava jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle kaikki erääntyneet ja
sitoumuksiin perustuvat maksut.
Hallitus voi erottaa tai evätä jäsenen pääsyn harjoituksiin ja kilpailuihin,
jos tämä on jättänyt erääntyneen kausimaksunsa maksamatta tai
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii
vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen
toimintaan. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin
kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Hallitus konsultoi tarvittaessa
päätöksensä tueksi seuran valmennusta. Erotetulla ei ole oikeutta
vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
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Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi myös valita erinäisiä
toimikuntia hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7§

Yhdistyksen tilikausi on toimintavuosi, joka alkaa 01.07. ja päättyy
30.06. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
vuosikokousta.

8§

Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä
kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai seuran käyttämässä sähköisessä
toiminnanohjauspalvelussa tai seuran viralliseen ilmoitustauluun
kiinnitetyllä ilmoituksella.

9§

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä ennen syyskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
hallitus näkee siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 seuran jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset
tehdään, jollei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla,
mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
mielipide.
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Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kokouksen avaus
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolevat
äänioikeutetut jäsenet
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet sekä varajäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä
seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa
käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta
päättämän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

