JOUSIAMMUNTASEURA ARTEMIS RY, SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi on Jousiammuntaseura Artemis ry ja kotipaikka Helsinki.
2 § Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää jousiammuntaharrastusta Helsingissä ja
pääkaupunkiseudulla. Toiminnan tarkoituksen edistämiseksi yhdistys voi järjestää
jousiammuntakoulutustilaisuuksia, -kursseja, -näytöksiä, -tapahtumia, -kilpailuja sekä muuta ohjattua
urheiluseuratoimintaa. Yhdistys voi hankkia jousiammunnan opetus-, harjoitus- ja kilpailukäyttöön
tarvittavaa kalustoa.
Yhdistyksessä voi toiminnan tarkoituksen edistämiseksi olla jaostoja ja muita yhdistyksen sisäisiä
toimintayksiköitä. Hallitus päättää jaostojen ja toimintayksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta.
3 § Seuran jäseneksi voivat päästä kaikki jousiammunnan harrastajat. Jäsenten on maksettava yhdistyksen
kevätkokouksessa päätettävät liittymis- ja jäsenmaksut.
Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota koska tahansa ilmoittamalla asiasta yhdistyslain mukaisesti.
Jäsenmaksuja ei palauteta.
4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-8 muuta
varsinaista jäsentä.
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että puolet
hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain. Ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
5 § Yhdistyksellä on yhdestä kahteen toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajan varamies valitaan, mikäli
päätetään valita vain yksi varsinainen toiminnantarkastaja.
6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
7 § Yhdistyksen hallituksen tehtäviä ovat mm.:







hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen mukaisesti
edustaa yhdistystä
hoitaa yhdistyksen taloutta
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
laatia yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta
laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai heistä toinen yhdessä
sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

9 § Yhdistyksellä on vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun
mennessä ja syyskokous marras- tai joulukuussa.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on
yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse henkilöille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen
kutsun toimittamista varten.
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:









valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
todetaan kokouksen laillisuus ja hyväksytään kokouksen esityslista
esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille
päätetään jäseniltä kannettavista liittymis- ja jäsenmaksuista
vahvistetaan alkaneen tilivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
käsitellään muut sääntömääräisessä järjestyksessä kokoukseen tuodut asiat

11 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:








valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
todetaan kokouksen laillisuus ja hyväksytään kokouksen esityslista
päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä
valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
päätetään toiminnantarkastajien lukumäärästä
valitaan toiminnantarkastajat ja mahdollinen varatoiminnantarkastaja
käsitellään muut sääntömääräisessä järjestyksessä kokoukseen tuodut asiat

12 § Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien
äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä
kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
Jos seura on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, sen varat on luovutettava johonkin
jousiammuntaharrastusta edistävään ja yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
kokouksen päätöksen mukaisesti.

