07.05.2015 Voimassaolevat säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Skoottericlubi S.S.C.-F.S.C. ry.
2§
Yhdistyksen kotikunta on Helsinki, toimialue Suomi.
3§
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- toimia skooterikulttuurin kehittäjänä ja edesauttajana Suomessa,
- koota skootterilla kulkevat ja niistä kiinnostuneet ihmiset yhteen,
- edistää jäsentensä yleisiä skootteriharrastukseen liittyviä pyrkimyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimittaa lehteä, järjestää kokoontumisajoja ja
illanviettoja, pitää yhteyttä viranomaisiin ja yhdistyksiin tavoitteidensa toteuttamiseksi, tiedottaa
muillekkin kuin vain jäsenilleen skootterikulttuurista. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii
jäsenmaksuja, harrastaa tarpeen vaatiessa kirpputoritoimintaa, voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä hankittuaan asianmukaisen luvan toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.
4§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka maksaa
liittymismaksunsa, ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymisja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi
maksamalla kannatusmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä ei
ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt maksumuistutuksen jälkeen erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle ei jo
suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa palauteta. Hallitus voi ehdottaa vuosikokouksen päätettäväksi
kunniajäsenen valintaa, jolta ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua, mutta jolla on äänioikeus
kokouksissa.
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-5
muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan 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 mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
7§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan / Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
8§
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta vähintään kahdella seuraavista tavoista:
sähköposti jäsenrekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin, jäsenlehdessä oleva ilmoitus, ilmoitus
Suomen Skoottericlubin kotisivuilla tai perinteinen kirjeposti jäsenrekisterin osoitteeseen.
9§
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja vuosikokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä kannatusjäseniä
lukuunottamatta 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 vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymisja
jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruus;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa / yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa;
8. käsitellään muut jäsenten esille tuomat asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
11 §
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivalvollisille;

7. käsitellään muut jäsenten esille tuomat asiat.
12 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa ja vaadittava äänten enemmistö on
yksinkertainen enemmistö.
Yhdistyksen purkanmisesta on mainittava kokouskutsussa ja purkamiseen vaaditaan viiden
kuudesosan (5/6) äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa
varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määrittämällä tavalla.
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