KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää
myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys on perustettu 15.5.1997 ja siitä
käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Oulunsalo. Seuran
toiminta-alue käsittää Oulun eteläpuolisen talousalueen kunnat sekä Oulun kaupungin.
Seuran kotikielenä on suomi.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää ja järjestää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten,
että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua
tarpeittensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä harjoituksia, otteluja ja muuta vastaavaa
toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä
toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia.
Seura pyrkii ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla kiinnittämään viranomaisten ja
muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamaan liikunnan
kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja
hoitamiseen.
Tarkoitustaan seura voi toteuttaa myös harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja
ja omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta, osakkeita, rahasto-osuuksia ja
muita arvopapereita. Seura voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia,
rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia.

4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on
erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
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Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti
toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei
äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet
kuluvan kauden loppuun asti.

7 § Jäsen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia, toimii vastoin
seuran tarkoitusta, toimii vastoin seuran johtokunnan päätöksiä tai toimii törkeästi
vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja.
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen voi joutua
korvaan doping-rikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle
sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja
määräyksiä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralla suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen
jäsenmaksun päättää seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei
peritä maksuja. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen
suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi. Seuralla on oikeus periä pelaavilta
jäseniltään erillistä seuralisenssimaksua, jonka suuruuden määrää johtokunta vuosittain.
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9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään kesäkuun
loppuun mennessä ja syyskokous pidetään syyskuun loppuun mennessä. Kokouksen
paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on toimitettava jäsenistön
tietoon viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai julkaisemalla kutsu
paikallisessa sanomalehdessä tai seuran nettisivuilla www.laserht.fi.

10 § Kevät- ja syyskokous
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan seuran puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
12. Päätetään seuran edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on
jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät aloitteet
15. Päätetään kokous
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät aloitteet
10. Päätetään kokous
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11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,
seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen
kokous on pidettävä vähintään 4 viikon kuluessa siitä, kun jäsenet ovat esityksen
tehneet.

12 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan tai sihteerin allekirjoitettava
sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § Äänestys
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Seuran
kokouksissa jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä
mukaanottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto
Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat seuran kevätkokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4 tai 6 varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenet. Puheenjohtajan ja
johtokunnan toimikausi on 2 vuotta. Puolet jäsenistä on kulloinkin erovuorossa;
ensimmäisen toimikauden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.

15 § Tilivuosi ja tilinpäätös
Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.7. – 30.6. välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja johtokunnan laatima vuosikertomus on toimitettava
toiminnantarkastajille tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.
Toiminnatarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle
viimeistään kahta viikkoa ennen syyskokousta.
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16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen, seuran purkaminen ja varojen luovuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran purkamisesta on
ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä

19 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
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