Lada Kerho ry
Säännöt
1§

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lada kerho ja kotipaikka Kangasala.

2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Lada-autojen ja niihin
liittyvän käyttöhistorian tallentamis- ja muuta harrastustoimintaa jäsentensä
keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää Ladoihin liittyvää
käyttöhistorian tietoutta, järjestää jäsenilleen kokoontumisajoja, retkiä ja muuta
henkistä ja fyysistä virkistystä. Yhdistys harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja
julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muiden alan yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, kilpailuja ja muita rahankeräyksiä.

3§

Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö joka tuntee autonsa olevan Lada
sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus
hakemuksen perusteella. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.
Henkilöjäsen voi olla vuosi- tai perhejäsen. Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenen on erottava tai hänet voidaan
erottaa, samalla kun vuosijäsenen jäsenyys päättyy. Mikäli perhejäsenen asuminen
samassa taloudessa päättyy, perhejäsenyys voidaan muuttaa vuosijäseneksi jäsenen
suostumuksella. Perhejäsenelle ei postiteta erikseen kerholehteä.

4§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole
suorittanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien.
Vuosikokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
Puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, siten että kaksi
tai kolme varsinaista jäsentä ja toinen varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan
estyneenä varapuheenjohtajankutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Vaaleissa kuitenkin arpa.

6§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

7§

Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeenä tai yhdistyksen
lehdessä ilmoittamalla.

9§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
viimeistään toukokuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen
kokous niin päättäätai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityistä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella
jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen
päätökseksi tulee ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallitukseen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle
9. valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin että asia
voidaan valmistella kokousta varten.
11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.

