Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana-66 ry

SÄÄNNÖT
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana–66 ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan
kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kanta-Hämeessä kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä,
edistää jäsenten ammattitaitoa ja ajaa heidän yhteisiä etujaan sekä tukea aloittelevia kirjoittajia
ja esikoiskirjailijoita.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 järjestää julkisia tai jäsenille tarkoitettuja kirjallisuuteen tai kirjoittamiseen liittyviä
tilaisuuksia ja tarjoaa jäsenille mahdollisuuksia tekstiensä esittämiseen;
 järjestää kirjoituskilpailuja;
 julkaisee jäsenten tekstejä verkkosivuilla ja antologioissa sekä muissa
vastaavanlaatuisissa julkaisuissa;
 pitää yhteyttä muihin alueellisiin kirjailijayhdistyksiin;
 osallistuu alueellisen kulttuuritoiminnan edistämiseen.
3. Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät Kanta-Hämeessä asuvat kirjailijat ja
aktiivikirjoittajat. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisen hakemuksen ja kannattavat jäsenet
hakemuksen perusteella.
Yhdistyksen hallitus pitää jäsenistä jäsenluetteloa. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua
kahdelta viimeksi kuluneelta vuodelta, hallitus voi todeta hänet yhdistyksestä eronneeksi
kolmannen vuoden alusta lukien.
Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä ilmoitus kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua ansioituneita yhdistyksen jäseniä kunniajäseniksi.
Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
Vuosikokous määrää varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun.
4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa viisijäseninen hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsemat
puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kaksi
vuotta siten, että hallituksen puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja muista jäsenistä puolet
on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi on saapuvilla.
5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin
tai taloudenhoitajan kanssa.

6. Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen
aika.
7. Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun
loppua.
Muut yhdistyksen kokoukset pidetään tarpeen mukaan, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa
pyynnön esittämisestä.
Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
9. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle
toimintakaudelle.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle
esitetyt asiat.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan varat käytetään viimeisen kokouksen
määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan.
11. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

