MESSILÄN GOLF RY:N SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka

1§

Yhdistyksen nimi on Messilän Golf Ry ja sen kotipaikka
on Hollola.

Tarkoitus ja sen
toteuttaminen

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin
harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää kilpailuja,
koulutustilaisuuksia, harjoituksia, kokouksia ja juhlia ym.
samantapaisia tilaisuuksia.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa kiinteätä ja
irtainta omaisuutta sekä samansuuntaista toimintaa
harjoittavan osakeyhtiön osakkeita.

Jäsenyys

3§

Yhdistys on henkilöjäsenyhdistys, ja sen jäseneksi
ottamispäätökset tekee yhdistyksen johtokunta.
Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittyessään
liittymismaksut ja vuosittain jäsenmaksun, joiden
suuruuden yhdistyksen johtokunta määrää. Yhdistys voi
kokouksessaan valita kunniajäseniksi henkilöitä, jotka
katsotaan siihen ansioituneiksi. Kunniajäsenet ovat
jäsenmaksusta vapaat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§

Jäsenen, joka jättää jäsenmaksun maksamatta, joka ei
noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai
jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti
vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin
toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi johtokunta
erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätökseen vaaditaan
kahdenkolmasosan (2/3) enemmistö koko johtokunnan
jäsenten lukumäärästä.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava
siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus

5§

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta,
johon yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi
kerrallaan puheenjohtajan ja kapteenin sekä seitsemästä

yhdeksään (7-9) muuta jäsentä. Naiskapteenin johtokunta
tarvittaessa nimittää muiden hallituksen jäsenten joukosta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta toiminnanjohtajan,
sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeelliset muut
toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin
vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä tekee siitä
ehdotuksen. Johtokunta on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
johtokunnan muista jäsenistä on läsnä. Johtokunnan
kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
Johtokunnan tehtävät

6§

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:
-

-

valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden
sääntöjen ja yhdistyslain mukaan
toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella
ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta
omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa
ottaa tarvittavat palkalliset toimihenkilöt, sekä määrätä
heidän palkastaan talousarvion rajoissa
pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista
jäsenten ottamista tai erottamista koskevat asiat
ylläpitää tasoitusluetteloa jäsenistään ja luovuttaa
vuosittain jäsen- ja tasoituskortti niille jäsenilleen,
joilla on pelioikeus Messilä Golf Oy:n kentälle
edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen
jäsentä vastaan sekä edustaa yhdistystä niiden liittojen
ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistys kuuluu
jäsenenä
käyttää yhdistyksen puhevaltaa sekä edustaa yhdistystä
ja laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuosikokouksen hyväksyttäväksi
laatia vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen
edellisen toimintakauden toiminnasta
ryhtyä muihin mahdollisiin toimenpiteisiin
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
määrätä vuotuiset liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet ja niiden maksamisajankohta.

Tilien ja hallinnon
tarkastus

7§

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja
on tilit sekä tarpeelliset asiakirjat ennen helmikuun 20.
päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava
lausuntonsa johtokunnalle maaliskuun 5. päivään
mennessä.

Yhdistyksen kokous

8§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain
maaliskuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin
kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi
taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä
kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten johtokunnalta
niin vaatii.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden
kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä
säädetyssä järjestyksessä on tehty.

Kokouskutsut

9§

Kutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen
on tehtävä kirjallisella ilmoituksella, joka postitse on
lähetettävä kullekin yhdistyksen jäsenelle vähintään
seitsemän (7) päivää edeltäpäin, tai ilmoituksella, joka
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta on
julkaistava jossakin paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä, jonka vuosikokous vuosittain määrittelee.

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

-

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus
esitellään johtokunnan vuosikertomus, tilikertomus
sekä tilintarkastajien lausunto
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto
kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat
antaa aihetta
vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio
valitaan sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista
johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen
maaliskuun 5. päivää kuluvaa vuotta

11 §

vahvistetaan muiden johtokunnan jäsenten määrä ja
valitaan johtokunnan puheenjohtaja, kapteeni ja
johtokunnan muut jäsenet
valitaan tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen
varamies
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla
jäsenellä yksi ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä
jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi
neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä vaatii
suljettua lippuäänestystä. Jos äänet menevät tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Nimen kirjoittaminen

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi
johtokunnan jäsentä yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen
tai yhdistyksen
purkaminen

13 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa
edustetuista äänistä sitä kannattaa.

14 §

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään
kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa
edustetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen
purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen
viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua
edistävään tarkoitukseen.

15 §

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta
määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain
säännöksiä.

