Kärsämäen Moottoripyöräkerho Seven Flames ry:n säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Kärsämäen Moottoripyöräkerho Seven Flames ja sen kotipaikka on Kärsämäen kunta.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi.

2§
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoripyöräilyyn.
3§
Kerhon tarkoitus toteutetaan:
1.
2.
3.
4.
5.

järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä
järjestämällä kokoontumisia, luentoja ja koulutustilaisuuksia
harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia
harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
harjoittamalla kerhotoimintaa ja ravintolaliikettä

Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

4§
Kerhon jäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt hyvämaineinen henkilö, joka alistuu
noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

5§
Kerhon jäseniä ovat vuosittain jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

6§
Kerhon toimintaa johtaa ja sen talouden ja omaisuuden hoidosta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain sekä viisi (5) muuta jäsentä ja kaksi (2)
varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että
vuosittain kaksi tai kolme on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja
sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on se

päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys suoritettava
suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaisee arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2. hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa ne, joiden katsotaan antaneen siihen aihetta sekä pitää
jäsenluetteloa
3. vahvistaa rahastonhoitajan ja sihteerin työjärjestys
4. vastata kerhon talouden ja omaisuuden hoidosta
5. valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa
6. vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat
7. laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta
8. toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset
9. määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten aika ja paikka
10. järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt
11. laatia talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi

7§
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8§
Kerhon hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille
yksi varahenkilö.
9§
Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tili- ja toimintakertomukset on annettava
toiminnantarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
10 §
Vuosikokous pidetään toukokuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Koolle
kutsuminen tapahtuu vähintään seitsemän vuorokautta ennen vuosikokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä
tai sähköpostitse. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin
vuosikokoukseen. Kerhon kokouksessa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja, ei kuitenkaan
vuosikokouksessa, tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä valittu muu kerhoon kuuluva henkilö.

11 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle
uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
6. valitaan toiminnantarkastajat ja heille yksi varahenkilö
7. esitetään hallituksen laatima talousarvio
8. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
9. käsitellään kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat

12 §
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. Kerhon
kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

13 §
Kerhon sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 4/5 annetuista äänistä.

14 §
Kerhon purkautuessa käytetään jäljelle jääneet varat moottoripyöräilyn hyväksi kerhon viimeisessä
kokouksessaan määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, on sen varat käytettävä samaan
tarkoitukseen.

