Gumbölen Ratsastajat ry
Gumböle Ryttare rf

SÄÄNNÖT

1§

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Gumbölen Ratsastajat, ruotsiksi Gumböle Ryttare. Sen kotipaikka on
Espoon kaupunki.

2§

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
edistää ratsastusta urheilu- ja liikuntamuotona,
järjestää ratsastuskilpailuja,
järjestää ratsastusta ja ratsuhevosia koskevia opetus- ja harrastustilaisuuksia,
tukea jäsentensä ratsastusurheiluharrastusta
Yhdistys voi viranomaisten luvalla kerätä varoja tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

3§

Yhdistyksen jäsenyys muissa yhteisöissä
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön sekä
muihin kotimaisiin urheilu-, hevosurheilu- ja hevosjalostusjärjestöihin.

4§

Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä fyysinen tai juridinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen
tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 11§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan
jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle, ja
valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksisaattamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen
hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistykselle maksettavaksi langenneet jäsenmaksut on kuitenkin ennen eroamista
suoritettava.
Yhdistyksen jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu käyttämään yhdistyksen
jäsenmerkkiä.

5§
Yhdistyksen jäsenet ovat:
varsinaisia jäseniä,
juniorijäseniä, jotka siirtyvät varsinaisiksi jäseniksi sen kalenterivuoden alusta,
jolloin he täyttävät 18 vuotta,
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6§

kannattajajäseniä,
kunniajäseniä. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi sen toimintaa
ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsen maksua.

Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenten on vuosittain suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden ja
maksuajan määrää yhdistyksen syyskokous.
Jäsenmaksu suoritetaan täysmääräisenä myös siltä kalenterivuodelta, jolloin liittyminen
yhdistykseen tapahtuu.
Niille jäsenille, jotka eivät ole varsinaisia jäseniä, määrää yhdistyksen syyskokous
jäsenmaksun erikseen.
Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan periä myös kirjoittautumismaksua uusilta
jäseniltä.

7§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
kevätkokoukseen helmi-maaliskuun aikana,
syyskokoukseen marras-joulukuun aikana.
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii
ilmoitetun asian käsittelemistä varten.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
kiertokirjeellä.

8§

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on puhe- ja äänivalta. Yhdistyksen kokouksissa
muilla kuin varsinaisilla jäsenillä on puhe- mutta ei äänivaltaa.
Äänestykset yhdistyksen kokouksissa ovat avoimia, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä.
Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa
äänestyksissä, jolloin arpa ratkaisee.
Valtakirjan käyttö on sallittua. Valtuutettu edustaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla
äänimäärällä kuin yhdellä neljäsosalla (1/4) läsnäolevien yhteenlasketusta äänimäärästä.

9§

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei
määräenemmistöä näiden sääntöjen mukaan vaadita.

10§

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on näiden sääntöjen mukaisesti kokoon
kutsuttu.

11§

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
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Kevät kokouksessa:
valitaan kokouksen puheenjohtaja,
valitaan kokouksen sihteeri,
valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
todetaan kokouksen laillisuus,
käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
käsitellään edellisen vuoden tilit sekä toiminnantarkastajan niiden johdosta
antama lausunto ja ehdotus,
päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen edellisen vuoden toiminta ja
siitä annettu tili antavat aihetta,
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen jäsenen tulee, jos haluaa jonkin asian kevätkokouksessa käsiteltäväksi,
kirjallisesti ilmoittaa siitä hallitukselle 15. päivään tammikuuta mennessä, ja on näin
ilmoitettu asia mainittava kokouskutsussa.
12§

Syyskokouksessa:
valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
valitaan kokoukselle sihteeri,
valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
todetaan kokouksen laillisuus,
käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen maksuaika,
määrätään hallituksen jäsenten, toimihenkilöitten ja toiminnantarkastajan
palkkiot seuraavaksi vuodeksi,
valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen jäsenen tulee, jos haluaa jonkin asian syyskokouksessa käsiteltäväksi, kirjallisesti
ilmoittaa siitä hallitukselle 15. päivään syyskuuta mennessä, ja on näin ilmoitettu asia
mainittava kokouskutsussa.

13§

Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä.
Hallitukseen kuuluu:
vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista kolme
eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Erovuorossa oleva voidaan
valita uudestaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kaksi
hallituksen jäsentä sitä pyytää.
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Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme
jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
14§

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi asettaan jäsenensä johdolla toimivia valiokuntia eri asioita hoitamaan.

15§

Hallituksen tehtävänä on:
huolehtia yhdistyksen toiminnasta ja sen hallinnosta,
pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin järjestöihin, joihin
yhdistys kuuluu,
edustaa yhdistystä ulospäin sekä esiintyä kantajana ja vastaajana,
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat,
toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset,
hoitaa yhdistyksen taloutta,
hoitaa yhdistyksen jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut,
hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

16§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä
tai toimihenkilöt sillä tavalla kuin hallitus erikseen kussakin tapauksessa määrää.

17§

Toimintakausi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on tammikuun aikana jätettävä valitulle
toiminnantarkastajalle tarkastusta varten. Tarkastuksesta toiminnantarkastaja antaa
lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

18§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta katsotaan
hyväksytyksi, jos sitä koskevan päätöksen puolesta on kahdessa toisiaan ainakin kuukauden
väliajoin seuranneessa yhdistyksen laillisessa kokouksessa annettu vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on sen varat luovutettava Gumbölen Ratsastuskeskus
Oy:lle.
Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
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