Tampereen Seudun Mobilistit ry
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on
Tampereen Seudun Mobilistit Ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä käytetään
jäljempänä näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen
toimialueena on koko Suomi.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
- historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja
säilyttämistä ja
- edistää museoautokulttuuria ja autojen entisöintiä sekä perinteen
keruuta.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi

järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä, opintomatkoja ja
kuntoisuuskilpailuja vanhoille moottoriajoneuvoille

toimeenpanna jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä
selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia

julkaista vanhoja moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista
materiaalia

harjoittaa muutakin vastaavanlaista tarkoitusperiään
toteuttavaa
aatteellista toimintaa

liittyä toisen valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi ja

asianmukaisen luvan saatuaan suorittaa tarvittaessa
museoajoneuvojen tarkastustoimintaa ja hyväksyntää sekä
museoajoneuvorekisterin ylläpitoa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää toimintaansa liittyviä tilaisuuksia keräten
pääsymaksuja, asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja

muita kilpailuja ja rahankeräystä.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen
tarkoituksenmukaisesta toiminnasta kiinnostunut Suomen
kansalainen.
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet,
kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on ainoastaan
puhevalta yhdistyksen kokouksissa. Äänivalta on kuitenkin sellaisilla
kunniajäsenellä, joka on aiemmin ollut yhdistyksen varsinaisena
jäsenenä.
Kannatusjäseneksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoituksen mukaisesta
toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus
ja kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen
esityksestä.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa
jäsenmaksua.
4 § JÄSENEN EROTTAMINEN
Yhdistyksen hallitus voi yhdistyslain edellytyksin erottaa jäsenen
yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen
kokoukselle ja valituskirjelmä on jätettävä hallitukselle 30 päivän
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
5 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi
valittua muuta jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § JUOKSEVIEN ASIOIDEN HOITO
Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi asettaa
alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan. Hallituksen ulkopuolelta
otettujen toimihenkilöiden työehdot ja palkkiot päättää hallitus
talousarvion puitteissa.
7 § HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄJAKO JA
NIMENKIJROITUS
Puheenjohtaja hoitaa asiain käsittelyä hallituksen kokouksissa ja
hoitaa hänelle yhdistylain mukaan kuuluvat tehtävät.
Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa
estyneenä. Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii yhdistyksen
kirjeenvaihdosta, hoitaa arkiston, pitää luetteloa yhdistyksen
jäsenistä ja suorittaa muuta hallituksen antamat
tehtävät.Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista ja hoitaa
yhdistyksen tilejä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri kaksi yhdessä.
8 § TILIKAUSI JA VUOSIKERTOMUS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, hallituksen
laatima vuosikertomus ja muuta hallintoa koskevat asiakirjat on
ennen helmikuun 15. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajalle
9 § mainittua tarkoitusta varten.
9 § TILINTARKASTUS
Tilintarkastajien on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta annettava hallitukselle kirjallinen yhdistyksen
kevätkokoukselle esitettävä kertomus toiminnastaan yhdistyksen
hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen
lähemmin määräämänä aikana. Nämä kokoukset kutsutaan
kirjallisesti koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Muita
kokouksia kutsutaan koolle hallituksen päätöksen mukaan tai jos
vähitnään kolmasosa yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä. Muut
kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään viikko ennen
kokousta.
11 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1)
Valitaaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2)
Valitaan kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3)
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4)
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5)
Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden
toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
6)
Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja
tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7)
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen jäsenen on kevätkokouksessa käsiteltäväksi
haluamastaan asiasta tehtävä yhdistyksen johtokunnalle kirjallinen
esitys tammikuun 15 päivään mennessä.
12 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1)
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2)
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3)
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4)
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5)
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi
kalenterivuodeksi
6)
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten
kokouspalkkiot ja matkakorvaukset, sekä tilintarkastajien palkkiot
seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7)
Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen
suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8)
Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi

kalenterivuodeksi
9)
Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10)
Valitaan hallituksen muiteen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet
jäsenet
11)
Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
seuraavaksi kalenterivuodeksi
12)
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen
jäsenen on syyskokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan
asiasta tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys lokakuun 15.
päivään mennessä.
13 § PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA
Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä seuraavin poikkeuksin:
1)
Yhdistyksen puheenjohtaja on valituksi tullakseen saatava
ehdoton ääntenenemmistö. Mikäli ehdokkaita on kolme tai
enemmän ja kukaan ei ensimmäisessä äänestyksessä saa
ehdotonta enemmistöä, suoritetaan toinen äänestys. Ellei
siinäkään kukaan saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan
kolmas äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä
saaneen kesken.
2)
Hallituksen jäsenet valitaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.
3)
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen päätetään
14. ja 15. pykälien mukaan.
14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muutosehdotukset on käsiteltävä yhdistyksen
kokouksessa, joka on kutsuttava koolle kirjallisesti vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta ja ehdotusten on saatava vähintään kolme
neljännestä annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi.
Kokouskutsussa on käytävä ilmi, että kyseessä on sääntöjen
muutos.
15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN
Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhtäpitävä päätös

kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmella
neljänneksellä annetuista äänistä. Kokouksen väliaikojen on oltava
vähintään kuukausi. Kokouskutsuissa on käytävä ilmi, että on
kysymys yhdistyksen purkautumisesta. Jos yhdistys purkautuu, sen
varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan
hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

