STARIKAT OLD TIMER`S HOCKEY CLUB ry
Kotipaikka: Lappeenranta
Rekisterinumero: 160.252
Osoite: Kalervonkatu 78 53100 Lappeenranta
Säännöt
1§

Yhdistyksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä seura, nimi on STARIKAT Old Timer`s
Hockey Club. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

2§

Seuran tarkoituksena on urheiluharrastuksen ja urheilukilpailutoiminnan ylläpitäminen ja
kehittäminen 35 vuotta täyttäneiden jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksen
toteuttamiseksi seura harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia
julkaisuja ja järjestää harjoituksia, turnauksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja
huvitilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisten
luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsevät yli 35- vuotiaat henkilöt. Jäsenyyden
edellytyksenä on, että joku jäsen esittää hakijaa seuran jäseneksi. Hakijan on toimitettava
lisäksi kirjallinen hakemus, joka sisältää vähintään: nimen, syntymäajan, osoitteen ja
yhteystiedot kuten email-osoitteen ja puhelinnumeron johtokunnalle. Seuralla voi olla
myös kannattaja- ja kunniajäseniä. Jäsenhakemukset käsittelee johtokunta, jäsenyydestä
päättää vuosikokous johtokunnan esityksestä.

4§

Seuran kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka toiminnallaan on ansainnut seuran
erikoisen tunnustuksen. Kunniajäsenen valitsee seuran vuosikokous johtokunnan
esityksestä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenet on vapautettu seuran
jäsenmaksuista.

5§

Vuosittaiset jäsenmaksut määrää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni.

6§

Jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään täydellinen nimi, syntymäaika ja paikka,
liittymisaika, yhteystiedot ja suoritetut maksut.

7§

Jos seuran jäsen on toiminut seuran sääntöjä, periaatteita tai etuja vastaan, voidaan
hänet erottaa johtokunnan päätöksellä, jota sen enemmistö kannattaa. Päätöksestä jäsen
voi valittaa seuran vuosikokoukselle. Erottamispäätös pysyy voimassa, jos kokouksessa
2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

8§

Seuran asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden jäsenen sitä
pyytäessä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Äänestyksen mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnan jäsenen erotessa suoritetaan täytevaali
lähinnä seuraavassa seuran vuosikokouksessa.

9§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 §

Seuran toimi- ja tilivuosi lasketaan 1. päivästä toukokuuta 30 päivään huhtikuuta. Tilit
jätetään toiminnantarkastajille toukokuun 8. päivään mennessä. Toiminnantarkastajat
suorittavat tehtävänsä toukokuun 15. päivään mennessä ja antavat siitä kirjallisen
lausunnon johtokunnalle.

11 §

Vuosikokous pidetään toukokuun aikana. Kutsu on toimitettava jäsenille vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse. Ylimääräiseen
kokoukseen julkaistaan kutsu samoin.

12 §

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c) esitetään seuran toiminta- ja tilikertomus
d) esitetään toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
e) valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja
f) valitaan viisi (5) muuta johtokunnan jäsentä
g) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehet
h) määrätään vuosimaksun ja kannattavien jäsenten maksun suuruus.
i) käsitellään muut johtokunnalle vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen
vuosikokousta ilmoitetut asiat.

13 §

Seura kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin johtokunnan kutsusta tai jos vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä pyytää kirjallisesti määrätyn asian
käsittelemistä varten.

14 §

Päätökset tehdään tarvittaessa äänestämällä. Äänestys ja vaalit suoritetaan tarvittaessa
suljetuin lipuin. Äänimäärän mennessä tasan ratkaisee arpa.

15 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tarvitaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) seuran kokouksessa annetuista äänistä.

16 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat seuran purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan
kuukauden kuluttua pidettävässä seuran kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

17 §

Jos seura lopettaa toimintansa, määrättäköön sen omaisuus annettavaksi
Lappeenrannassa toimivalle jääkiekkoa tai urheilua harrastavalle rekisteröidylle seuralle.

18 §

Muilta osin noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä ja Suomen lakia.

