KIEKKO-VANTAA, ITÄ RY.
SÄÄNNÖT
1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Kiekko-Vantaa, Itä ry. ja kotipaikka
on Vantaan kaupunki.

2§

TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on harjoittaa jääkiekkoilua juniori-ikäluokissa ja parantaa jääurheilun
harrastamisen edellytyksiä kotipaikkakunnalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura perustaa ja ylläpitää juniori jääkiekkojoukkueita sekä voittoa
tavoittelemattomia luistelu- ja kiekkokouluja, järjestää urheilukilpailuja, näytöksiä,
koulutustilaisuuksia, näytöksiä, juhlia sekä harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja jäsenmaksuilla, alaan liittyvällä
julkaisutoiminnalla, toimeenpanna asiaomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta
omaisuutta.
Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimisen siihen
osallisille.

3§

JÄSENET
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Jääkiekkoliitto ry:hyn.
Pelaavien jäsenten on noudatettava Suomen Jääkiekkoliitto ry:n sääntöjä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran hallituksen hyväksymä henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun ja noudattaa
seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kannattajajäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen kannatus jäsenmaksun.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä
perittävän vuotuisen ja kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vaalikokous.
Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen
määräaikana, rikkoo lakia tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti, voidaan seuran hallituksen
päätöksellä erottaa määräajaksi tai pysyvästi seurasta.
Erotettu jäsen voi vedota päätöksestä seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa päätöksestä
tiedon saatuaan valituskirjelmän hallitukselle.

4§

SEURAN ASIOIDEN HOITAMINEN
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa seuran vaalikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kymmenen (6-10) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen

jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintakaudeksi kerrallaan. Tilintarkastajien toimintakausi on sama
kuin seuran tili- ja toimintakausi.
Hallitus valitsee seuran käytännön toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt, elimet ja edustajat.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kannattama
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§

SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

6§

TILIT
Seuran tili- ja toimintakausi on 1.5 - 30.4. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
kertomus edellisen kauden toiminnasta on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen
tilikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen tilikokousta.

7§

SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu
seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8§

SEURAN KOKOUKSET
Seuran varsinaisia kokouksia ovat vaalikokous, joka pidetään huhtikuussa ja tilikokous, joka pidetään
elokuussa.
Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kannattaja-jäsenenä olevalla yhteisöllä sekä 15
vuotta täyttäneellä luonnollisella henkilöllä yksi ääni.
Seuran vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta
vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
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 tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat vantaalaisen jääurheilun hyväksi
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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