HYMER CLUB FINLAND RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§

NIMI JA TARKOITUS
Yhdistyksen nimi on Hymer Club Finland ry.

2§

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

3§

Yhdistyksen tarkoituksena on Hymer-matkailuautoilun edistäminen ja kehittäminen jäsentensä
keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus ja koulutustyötä
levittämällä matkailuautoaiheisia julkaisuja ja järjestämällä kokoontumisia, juhlia sekä valistusja huvitilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja anoa
avustuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omaisuutta,
järjestää myyjäisiä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

4§

5§

KIELI
Yhdistyksen kieli on suomi.
JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen, suomalainen henkilö, joka on Hymermatkailuauton omistaja, haltija tai samaan talouteen kuuluva, joka haluaa toimia yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi. Jäseneksi pyrkivän on annettava henkilötietonsa yhdistyksen
hallitukselle, joka tekee päätöksen jäsenyydestä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroilmoituksen voi tehdä myös yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys katsotaan päättyneeksi ilmoituksen tekemisestä lukien.

7§

Jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toimii sen tarkoitusperiä vahingoittavalla
tavalla, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä. Hallituksen pitää
kuulla asianomaista ennen erottamista. Ennen erottamista hallituksen on annettava yksi
kirjallinen huomautus asianomaiselle jäsenelle. Mikäli vahingollinen toiminta jatkuu edelleen,
hallituksella on oikeus erottaa jäsen. Hallituksen on viipymättä ilmoitettava erottamispäätös
jäsenelle.

8§

Varsinaisen jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuodeksi kerrallaan
yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa määrätään myös mahdollinen liittymismaksu
uudelle jäsenelle. Jäsen- ja liittymismaksun eräpäivän määrittelee hallitus. Hallitus voi
jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta erottaa jäsenen yhdistyksestä. Jäsenen on erottava tai hänet
erotetaan sen kauden lopussa, jonka aikana jäsen on luopunut Hymer-matkailuautosta.

9§

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erityisen
ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä. Heillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.
Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.
10§

Yhdistys voi ottaa kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn
yhdistyksen, sekä muun oikeuskelpoisen yhteisön, mikäli niiden säännöt tai
toiminta ovat sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.
Kannatusjäsenellä on osanotto-oikeus yhdistyksen tilaisuuksiin, mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsen maksaa vuosikokouksen
määräämän liittymis- ja kannatusjäsenmaksun.

11§

Kaikki jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet saavat ottaa osaa kaikkiin yhdistyksen
kokouksiin.

12§

13§

TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Tarvittaessa voi
yhdistyksen kokous tai hallitus asettaa toimi- ja valiokuntia määrätehtäviä varten,
sekä palkata mahdollisia pää- ja sivutoimisia virkoja varten henkilöstöä.
KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Kokouksessa jokaisella
varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta ei voi
asia- eikä edusmies käyttää. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 34§ ja 35§ kohdalla. Äänten ollessa tasan,
se mielipide tai ehdokas voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

14§

Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä joka vuosi touko-kesäkuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä milloin hallitus sen aiheelliseksi
katsoo, tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettuna vaatii.

15§

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen
jäsenkirjeellä jäsenille. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä
viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksesta on jätetty
hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

16§

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, milloin se on laillisesti kokoon kutsuttu.

17§

Yhdistyksen varsinaisessa, eli vuosikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat
asiat:
- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokouksen toimihenkilöt, puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat sekä
pöytäkirjantarkastajat
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- hallituksen kertomus edellisen kauden toiminnasta ja taloudesta

- edellisen kauden tilinpäätös
- tilintarkastajien lausunto edellisen kauden hallinnosta ja tileistä
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määritys
- kuluvan kauden toimintasuunnitelman vahvistaminen
- kuluvan kauden talousarvion vahvistaminen
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalla sekä yksi
varajäsen
- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi (1-2) varatilintarkastajaa
tarkastamaan yhdistyksen kuluvan kauden tilejä ja hallintoa
- muut 18§:n mukaan vireille pannut asiat
18§

19§

Asia, jonka jäsen haluaa saattaa käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa, on
toimitettava kirjallisena hallitukselle vähintään viisi (5) viikkoa ennen kokousta
kokouskutsuun merkittäväksi.
HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6)
jäsentä. Lisäksi on yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voidaan kutsua myös ulkopuolelta. Hallituksen
puheenjohtajan toimikausi on yksi(1) vuosi ja muiden jäsenten kaksi (2) vuotta. Jäsenistä kolme
(3) on erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla.
Varajäsenen toimikausi on yksi(1) vuosi. Varajäsen voi olla läsnä hallituksen täysimääräisessä
kokouksessa ilman äänioikeutta.

20§

Hallitus on päätösvaltainen milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme(3)
hallituksen muuta jäsentä ovat läsnä. Myös puhelin- ja internetkokous voidaan pitää
päätösvaltaisena kokouksena kaikkien jäsenten suostumuksella.

21§

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kullakin
hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon
puheenjohtaja on yhtynyt.

22§

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara- puheenjohtaja
tavalla, joka parhaiten tavoittaa hallituksen jäsenet. Hallituksen on
kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa vuodessa.

23§

Hallituksen tehtävät ovat
- valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle
- huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta
- hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta
- pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä
- päättää yhdistyksen edustajien osallistumisesta kansalliseen ja kansainväliseen
toimintaan ja kokouksiin
- anoa yhdistykselle tarjolla olevia avustuksia.

24§

Hallitus voi alistaa tehtäviinsä kuuluvan asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

25§

Hallituksen kokouksissa pitää sihteeri, ja hänen poissa ollessaan joku hallituksen
jäsen pöytäkirjaa, joka varmennetaan kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän
nimikirjoituksella ja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

26§

Puheenjohtajan tulee johtaa yhdistyksen toimintaa. Puheenjohtajan tehtävät erityisesti ovat
- valvoa,että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan ja yhdistyksen kokouksen ja hallituksen
päätökset pannaan säntillisesti täytäntöön
- johtaa hallituksen toimintaa, valvoa virkailijoiden ja mahdollisten toimikuntien
toimintaa

27§

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan
niitä.

28§

Sihteerin tulee
- pitää yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa päätöspöytäkirjaa
- huolehtia täsmällisesti puheenjohtajan antamien ohjeiden noudattamista, yhdistyksen ja
hallituksen koollekutsumisesta sekä kokousten työjärjestysten laatimisesta
- yhdessä puheenjohtajan kanssa hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa
- hoitaa yhdistyksen arkistoa ja jäsenluetteloa yhdessä taloudenhoitajan kanssa
- huolehtia yhdistyksen virallisten edustajien ilmoittamisesta kansallisiin ja kansainvälisiin
tapahtumiin
- hankkia tarvittavat luvat ja hoitaa muita hallituksen hänelle osoittamia tehtäviä

30§

Taloudenhoitajan tulee
- hoitaa yhdistyksen kiinteää ja irtainta omaisuutta
- pitää yhdistyksen toiminnan edellyttämää kirjanpitoa
- kantaa ja maksaa hallituksen hyväksymät laskut
- antaa hallitukselle tietoa yhdistyksen taloudesta
- laatia tilinpäätös kirjanpidon perusteella ja toimittaa se hallitukselle viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta
- toimia kaikin puolin yhdistyksen talouden kohentamiseksi

31§

32§

TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä tilinpäätös niihin liittyvine asiakirjoineen on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee vähintään kaksi(2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta saattaa tilit
hallitukselle asianmukaisella tilintarkastajien allekirjoittamalla vakuutuksella varustettuna, joka
sisältää ainakin
- lausunnon yhdistyksen tileistä ja omaisuudesta ja sen hoidosta
- tilinpäätöksestä sekä hallinnosta

33§

NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
taloudenhoitajan kanssa.

34§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntömuutoksesta on oltava maininta kokouskutsussa. Näiden sääntöjen muutosta tulee
yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

35§

36§

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään
neljäntoista (14) ja enintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa .Sitä on kannatettava vähintään kolmella neljäsosalla (3/4) annetuista
äänistä.
Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen sopivaksi
katsomalle, rekisteröidylle järjestölle, joka toimii 3§:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi.

