Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamat ja Marjaniemen Melojat ry:n syyskokouksen 2008 ja kevätkokouksen 2009 hyväksymät seuran säännöt

SÄÄNNÖT
I NIMI JA KOTIPAIKKA
1§
Yhdistyksen nimi on Marjaniemen Melojat ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä MaMe.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

II SEURAN TOIMINTA-AJATUS
2§
Seuran toiminta-ajatuksena on seuran jäsenten melontaharrastuksen edistäminen ja kehittäminen. Seuran toiminnan painopisteet ovat virkistys-, kunto- ja retkimelonta. Seura voi sisällyttää toimintaansa myös muita melonnan lajeja jäsenistön syyskokoukselle tekemien ehdotusten
perusteella.

III TOIMINTA-AJATUKSEN TOTEUTTAMINEN
3§
Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi seura:
1. Tarjoaa jäsenilleen
- mahdollisuuden harrastaa virkistys-, kunto- ja retkimelontaa sekä muita
seuran toimintaan sisältyväksi päätettyjä melonnan lajeja
- melontaan ja melontaturvallisuuteen liittyvää koulutusta ja valmennusta
- melontaan liittyvää nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- kuntoliikuntaa sekä
- kaikille avoimia melontatapahtumia ja seuran jäsenten yhteisiä tilaisuuksia

2. Seuraa melontaympäristön ja -edellytysten kehittymistä toiminta-alueellaan ja tekee ehdotuksia, hakemuksia ja aloitteita viranomaisille ja muille yhteisöille sekä toimii omatoimisesti
melontaharrastuksen kehittämiseksi ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseksi ja hoitamiseksi.
3. Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

4. Voi ottaa vastaan julkisia avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta.
5. Voi järjestää toimintansa tukemiseksi, asianomaisen luvan saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä, maksullisia melontakursseja ja -tapahtumia sekä melontaharrastukseen tutustumisia
ryhmille.
4§
Seuran kuulumisesta seuran toimintaa tukeviin järjestöihin päättää seuran kokous.

IV JÄSENET
5§
Seuran hallitus voi hyväksyä hakemuksesta seuran varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Hallitus päättää niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan hyväksyttäessä seuralle
uusia jäseniä ja tiedottaa niistä.
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on
merkittävällä tavalla edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on pysyvä.
Seuran kokous voi päättää kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut
ansiokkaasti seuran puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajan arvo on pysyvä.
Hallitus voi hyväksyä kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.
Kannattavan yhteisöjäsenen edustajalla on seuran kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6§
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden
loppuun asti.

7§
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
- laiminlyö seuran jäsenmaksun tai muiden seuran kokouksessa päätettyjen
maksujen suorittamisen
- toimii seuran sääntöjen tai urheiluhengen vastaisesti.
Erottamispäätös lähetetään kirjallisena ao. jäsenelle. Päätöksessä on mainittava erottamisen
syy. Erotetulla jäsenellä on oikeus antaa kirjallinen selvitys hallitukselle neljäntoista (14) päivän
kuluessa erottamispäätöksen lähettämisestä, mikäli erottaminen perustuu muuhun syyhyn
kuin seuralle tulevien maksujen laiminlyöntiin. Hallitus on velvollinen käsittelemään selvityksen
seuraavassa kokouksessaan.
Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen
säädetty.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
8§
Seuran varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Lisäksi hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen erikseen määritellyllä perusteella jäsenmaksujen suorittamisesta.

VI

HALLITUS

9§
Seuran asioita hoitaa ja sen toiminnasta, taloudesta, omaisuudesta ja edustamisesta vastaa
syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluvat yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuoroisia vuosittain. Jos
jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee
täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §
Seuran nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava
täysivaltaisia.
VII SEURAN KOKOUKSET
12 §
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa
ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt
siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat
tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Kutsut seuran kokouksiin on toimitettava jäsenistölle tiedoksi vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsut saatetaan jäsenistölle tiedoksi kirjallisesti tai ilmoittamalla asiasta seuran jäsentiedotteessa sekä seuran www-sivuilla.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat käsiteltäviksi kevät- tai syyskokoukseen, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.
Seuran kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali
ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yh-

tynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

13 §
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkasta
jaa ja ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkasta
jaa ja ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Päätetään, mitkä melontalajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toiminta
kautena
6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio ja siihen liittyen
seuran liittymis-, jäsen- sekä muut jäseniltä perittävät maksut
7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
8 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
10 Valitaan vetäjät edellä kohdassa 5 määriteltyjä seuran melontalajeja edustaviin jaostoihin
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Kokouksen päättäminen
14 §
Seuran ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä ne tarkastavat valitut pöytäkirjan tarkastajat.
Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Jaostot sopivat pöytäkirjamenettelystä keskuudessaan. Jaostojen pitäessä kokouksistaan pöytäkirjaa, on ne toimitettava
hallitukselle tiedoksi.
VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

15 §
Sääntöjen muutosta tai seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa
kokouksissa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoksesta tai seuran purkamisesta.

16 §
Jos seura päätetään purkaa tai lakkautetaan, sen varat käytetään toiminnan lopettamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla melontaurheilua edistävään tarkoitukseen.
17 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

