Kalastus- ja metsästysseura Koukku ja Paukku ry:n säännöt
Nimi ja kotipaikka
1§

Yhdistyksen nimi on Kalastus- ja metsästysseura Koukku ja Paukku ry. Yhdistystä nimetään näissä säännöissä seuraksi. Seuran kotipaikka on
Jyväskylä.

Tarkoitus
2§

Seuran tarkoituksena on jäsentensä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen kalastuksen, metsästyksen sekä eräretkeilyn parissa sekä
huolehtiminen hallitsemillaan kalastus- ja metsästysalueilla kalavesien hoidosta ja riistanhoitotyöstä sekä niiden edellyttämästä
luonnonsuojelusta.

3§

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura
1. hankkii jäsentensä käyttöön kalastus- ja metsästysalueita.
2. ylläpitää jäsenistönsä keskuudessa kalastuksessa, metsästyksessä sekä eräretkeilyssä tarvittavia taitoja ja valmiuksia järjestämällä
kokouksia, keskustelu- ja valistustilaisuuksia sekä kilpailuja.

Jäsenyys
4§

Seuran jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä seuran hallituksen päätöksellä henkilö, joka vakituisesti asuu Jyväskylässä Jyskän,
Vaajakosken, Haapaniemen, Leppälahden tai Oravasaaren alueella. Poismuutto paikkakunnalta ei katkaise jäsenyyttä. Nuorisojäseneksi
luetaan alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenillä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 70 vuotta täyttäneet henkilöt ovat
oikeutettuja jäsenmaksun vapautukseen. Seuran kannattajajäseniksi voidaan anomuksesta hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat
tukea seuran toimintaa ja sen jäsenten yhteenkuuluvuutta. Jäsenasiat käsittelee ja päättää seuran hallitus.

5§

1. Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti.
2. Jäsenen, joka rikkoo lakia tai seuran sääntöjä, voi hallitus erottaa. Lievemmissä tapauksissa on hallituksella oikeus antaa varoitus.
Erottamispäätöksen tekee seuran hallitus.
3. Jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi seurasta.

Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus
6§

Seuran syyskokous päättää varsinaisilta, nuoriso- ja kannattajajäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

7§

Seura voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia, kilpailuja ja arpajaisia sekä hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta
omaisuutta toimintaansa varten.

Toimielimet
8§

Seuran toimielimet ovat päätäntävaltaa käyttävä kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Määrättyjä toimintoja varten seuralla voi olla
jaostoja, jotka ovat toiminnastaan vastuussa hallitukselle.

Kokoukset
9§

Seuran on kokoonnuttava varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maaliskuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.
Seuran varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
4. Käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
5. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
8. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista
Syyskokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
5. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja
6. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kahdeksan hallituksen jäsentä ja varajäsenet
7. Valitaan tarvittavat jaostot ja niiden vetäjät

8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
9. Päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja määrätään niiden suuruus
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa
11. Päätetään kalastus- ja metsästyslupien myöntämisestä sekä lupamaksujen
suuruudesta
12. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista
Varsinaisesta kokouksesta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Asiat, jotka seuran jäsenet
haluavat varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun
mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous
10 §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen
käsiteltävän asian. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan kuten
seuran varsinaisesta kokouksesta.

Hallitus
11 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan seuran
syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee
joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä ovat paikalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun
vähintään kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalle esittää. Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita näiden sääntöjen ja
kokouksien tekeminen päätösten mukaisesti.

Seuran nimen kirjoittaminen
12 §

Seuran nimen voivat kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajan
tulee olla 20 vuotta täyttänyt.

13 §

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivä. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Tilit

Äänestykset
14 §

Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Jos joku osanottajista
vaatii, toimitetaan suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Päätökset seuran
kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi omaisuuden ostoja ja myyntejä koskevissa asioissa 2/3 enemmistöllä sekä
asioissa, joista näissä säännöissä on erityiset määräykset.

Seuran sääntöjen muuttaminen
15 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen ja joiden
väliaika on vähintään kuukausi. Kummassakin tapauksessa tulee sääntöjen muutosehdotuksen saada vähintään ¾ annetuista äänistä.
Jälkimmäisessä kokouksessa muutosehdotuksen on hyväksyttävä muutoksitta.

Seuran purkaminen
16 §

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta on 15 §:ssä määrätty. Päätettäessä seuran
purkamisesta kokouksessa on myös määrättävä, miten jäljelle jääneet varat käytetään kalavesien hoitoon Vaajakoskella.

