PARAISTEN URHEILUKALASTAJAT - PARGAS SPORTFISKARE R.Y.
SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Paraisten Urheilukalastajat - Pargas Sportfiskare rf ja kotipaikka Paraisten
kaupunki . Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.
2§
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä mahdollisuuksia harjoittaa kalastusta omaa tarvetta
varten.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura :
1)
hankkii jäsentensä käyttöön kalavesiä ja kalastusoikeuksia
2)
hoitaa ja käyttää kalavesiä niin ,että niissä harjoitettava kalastus tuottaa mahdollisimman
hyvän tuloksen.
3)
valvoo ja huolehtii ,että seuran jäsenet noudattavat kalastuksessaan voimassa olevaa lakia,
seuran päätöksiä ja hyviä tapoja.
4)
asettuu yhteyteen kalastusneuvontaa suorittavien järjestöjen ja laitosten kanssa kalavesien
hoitoa ja käyttöä koskevissa asioissa sekä lisätäkseen jäsentensä kalataloudellista tietoisuutta
5)
harjoittaa neuvontaa kalastusvälineiden hankinnassa ja
6)
järjestää retkeilyä ,juhlia, näyttelyjä, arpajaisia ja muuta samantapaista toimintaa taloutensa
tukemiseksi.
Seura voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta.
Seura voi liittyä jäseneksi kalastusalan keskusjärjestöihin.
Seura ei harjoita minkäänlaista poliittista toimintaa.
3§
Seuran jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen urheilukalastuksen harrastaja. Ulkomaalaisia
voidaan yhdistyslain sallimissa rajoissa valita seuran jäseniksi, jos vaali seuran tarkoituksen
edistämiseksi katsotaan erikoisen suotavaksi.
Jäsenet ovat joko vuosi - tai kunniajäseniä.
Kunniajäseneksi voidaan valita henkilöitä ,jotka ovat erikoisen ansiokkaasti toimineet seuran
tarkoitusperien tai maan kalastushoidon hyväksi.
4§
Liittyessään jäseneksi suorittaa jokainen liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun ,joiden
maksujen suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa .
Ylimääräisistä maksuista päättää johtokunta seuran kokouksen määräämissä rajoissa.
5§
Jos jäsen on tehnyt itsensä syypääksi näiden sääntöjen, kalastuslain taikka hyvien tapojen rikkomiseen taikka on muutoin toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä , voi johtokunta erottaa hänet seuran
yhteydestä. Erotettu voidaan johtokunnan yksimielisellä päätöksellä ottaa uudelleen jäseneksi.
Johtokunnan erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan kirjallisesti valittaa seuran kokoukselle, jonka on vahvistettava päätös 2 / 3 äänten enemmistöllä. Seuran kokouksen päätöksellä erotetun uudelleen liittymistä koskeva asia on alistettava
seuran vuosikokouksen ratkaistavaksi.
Jos jäsen haluaa seurasta erota tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tahi sen
puheenjohtajalle taikka suullisen ilmoituksen seuran kokouksen päytäkirjaan merkittäväksi ja
suorittakoon eroamisvuodelle määrätyt maksunsa.

6§
Seuran asioita hoitaa sen hallituksen johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja sekä 6 varsinaista ja 3
varajäsentä ,jotka kaikki valitaan vuodeksi kerrallaan .Johtokunta, joka on päätösvaltainen
vähintään 4 jäsenen ollessa saapuvilla, valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
7§
Johtokunnan tehtävänä on :
1)
Kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
2)
Huolehtia seuran tileistä ja hallinnosta,
3)
Panna toimeen seuran kokouksen päätökset sekä valvoa päätösten ja näiden sääntöjen
noudattamista,
4)
Hyväksyä jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
5)
Antaa jäsenille kalastuskortit,
6)
Huolehtia seuran käytössä olevista kalavesistä ja oikeuksista,
7)
Neuvoa jäseniä kalastusmahdollisuuksien ja pyydystysvälineiden hankinnassa,
8)
Valita seuran virkailijat ja määrätä heidän palkkionsa.
8§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä
joko sihteerin taikka johtokunnan jonkun muun varsinaisen jäsenen kanssa.
9§
Vuosikokouksessa joka pidetään ennen kunkin vuoden huhtikuun 15 päivää, käsitellään seuraavat
asiat :
1)
Esitellään johtokunnan toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
2)
Esitellään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto,
3)
Päätetään tili - ja vastuuvapauden myöntämisestä,
4)
Päätetään johtokunnan jäsenten ja mahdollisten muitten toimihenkilöitten ja tilintarkastajien
palkkioista,
5)
Päätetään jäsen - ja liittymismaksujen suuruus,
6)
Valitaan seuran puheenjohtaja,
7)
Valitaan johtokunnan jäsenet,
8)
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
9)
Valitaan mahdolliset muut toimikunnat,
10) Päätetään missä lehdissä kokouskutsut julkaistaan,
11) Muut mahdolliset asiat
10 §
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi ja on tilit päätettävä ja annettava ennen kunkin helmikuun 15 päivää tilintarkastajille ,joiden on annettava lausuntonsa maaliskuun 15 päivään mennessä.
11 §
Seura kutsutaan koolle joko kullekin jäsenelle jäsenluettelon mukaisella osoitteella postitse lähetetyllä tiedotuksella taikka ilmoituksella yhdessä suomen - ja yhdessä ruotsinkielisessä Paraisten
kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Kutsu on postitettava taikka ilmoitukset siitä julkaistava vähintään 7 päivää ennen vuosikokousta ja
5 päivää ennen seuran muuta kokousta.

12 §
Ehdotus näitten sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voi tulla käsiteltäväksi vain
edellytyksellä että asia on johtokunnalle esitetty vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Ehdotus
voidaan hyväksyä vähintään 3 / 4 ääntenenemmistöllä ja on päätös tullakseen voimaan
vahvistettava toisessa vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa.
13 §
Jos seura purkautuu taikka lakkautetaan, lahjoitetaan seuran varat kalanviljelystä edistävälle
rekisteröidylle säätiölle.
14 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

Oikeusministeriö on 16 p:nä kesäkuuta 1955 hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin ja on yhdistyksen nimeen liitetty r.y.

