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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Wilhelm Tell ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistä ja kehittää
jousiammuntaharrastusta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
Yhdistyksen tarkoitus on koota jäsenensä hyvän toveruuden merkeissä
ruumiinkulttuurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi jousiammunnan
pariin, herättää, kehittää ja ylläpitää jousiammunnan harrastusta
sekä jäsentensä rehtiä yhteishenkeä, edustaa jäseniään ja mikäli
mahdollista, maatamme kansallisissa ja kansainvälisissä
jousiammuntakilpailuissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
jousiammuntakoulutustilaisuuksia, -kursseja, -näytöksiä, -
tapahtumia, -kilpailuja sekä muuta ohjattua urheiluseuratoimintaa.
Yhdistys voi hankkia jousiammunnan opetus-, harjoitus- ja
kilpailukäyttöön tarvittavaa kalustoa. Varojen hankkimiseksi
toimintaansa varten sekä sen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
tilaisuuksia, jossa tutustutaan jousiammuntaan, kursseja, myyjäisiä,
arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa
jälkisäädöksiä, lahjoituksia, avustuksia ja omistaa kiinteää
omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten
asianomaisen luvan.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet,
ulkojäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen, joka on erityisesti
ansioitunut jousiammunnassa tai toiminut muuten ansiokkaasti
yhdistyksen tai sen tarkoitusperien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
sekä henkilö, jonka merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen
toimintaa tai henkilön, jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa
erityistä kunnioitustaan. Jos kokous ei hyväksy hallituksen
esittämää henkilöä kunniajäseneksi, asia raukeaa.
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen kansallisen lajiliiton,
jonka jäsen seura on, toisen jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva
henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä
sekä hyväksyy seuran tarkoituksen.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä ja ulkojäseniltä
perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja eivätkä sen kaltaisia
maksuja. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu viimeistään maaliskuun
viimeisenä arkipäivänä.
Eroaminen
Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota koska tahansa ilmoittamalla
asiasta yhdistyslain mukaisesti. Jäsenmaksuja ja mahdollisia
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hallimaksuja ei palauteta.
Erottaminen
Jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toimii sen
tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, tai jättää jäsenmaksun
maksamatta 4. pykälän eräpäivään mennessä voidaan hallituksen
yksimielisellä päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valittu puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä.
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan, kuitenkin niin, että puolet hallituksen jäsenistä eroaa
vuosittain. Ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, varainhoitajan 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 mukaan
lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen hallituksen tehtäviä ovat mm.:
- hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen mukaisesti
- edustaa yhdistystä
- hoitaa yhdistyksen taloutta
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä
käsiteltävät asiat
- laatia yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomustilikaudelta
- laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja toimintakertomus on toimitettava
tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään kuukausi
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on
toimitettava tilintarkastajien lausunto tai
toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa
ennen vuosikokousta.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä huhtikuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä milloin hallitus sen
aiheelliseksi katsoo tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä tietyn asian käsittelemiseksi
hallitukselta kirjallisesti vaatii. Jokaisella varsinaisella
jäsenellä jotka ovat liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa maksaneet
kohdan 4 mukaan on yksi ääni. Äänestysoikeus on varsinaisilla ja
kunniajäsenillä, jotka ovat yli 15 vuotta vuosikokouspäivänä.
Kannattavalla jäsenellä ja ulkojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
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määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä henkilökohtaisella
kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Henkilökohtainen
kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on
yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse henkilöille, jotka ovat
ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista
varten.
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio. Vahvistetaan maksuvapautukset, liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, joiden
toimintakausi alkaa seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.


