Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys ry:n säännöt
Hallitus 30.1.2018 § 8 ja 15.2.2018 § 4
Kevätkokous 6.3.2018 § 7
Syyskokous 29.9.2018 § 5
1§
Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.
Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää lyhennettä VSMPY.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on valtakunnallisen ja alueellisen maanpuolustustietouden syventäminen ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri alojen maanpuolustustoimenpiteitä edustavien jäsenten kesken.
Toimintansa ylläpitämiseksi ja tukemiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja alustustilaisuuksia, kursseja ja retkiä sekä harrastaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja osallistuu muuhunkin maanpuolustusta edistävään ja tukevaan toimintaan.
3§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä valtakunnallisen tai alueellisen maanpuolustuskurssin suorittanut taikka tällaisen kurssin johdossa toiminut henkilö.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi.
Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta.
4§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta niin, että puolet jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus määrätään arvalla ja tämän jälkeen se määräytyy
vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Erityisestä syystä hallitus voi pitää sähköposti- tai puhelinkokouksen, jos kaikki jäsenet siihen etukäteen suostuvat. Päätösvaltaisuutta, menettelyä erimielisyystapauksissa ja pöytäkirjaa koskevat
tällöin samat säännöt kuin normaalia kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5§
1

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai toinen heistä
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun
loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
7§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille,
7. muut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
8. muut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
8§
Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaadittaessa vaalit toimitetaan suljetuin lipuin.
9§
Kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan yhdistyksen jäsenille joko heidän antamaansa sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai kirjeellä, joka on postitettu jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut
julkaistaan myös yleisessä tietoverkossa.

10 §
2

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vähintään kaksikolmasosaa (2/3) yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava esille tuleva sääntöjen
muutosehdotus.
11 §
Jos yhdistys puretaan, on sen varat, sen jälkeen, kun velat on maksettu, luovutettava jonkin maanpuolustustyötä edistävän oikeuskelpoisen yhteisön käytettäväksi.
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