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6. Seurasta erottaminen
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Karjalan Sukeltajat ry ja
sen kotipaikka on Kiteen kaupunki Itä-Suomen
läänissä. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on
Keski-Karjala. Yhdistys on perustettu heinäkuun 7
p:nä 1983 ja siitä käytetään näissä säännöissä
nimitystä seura.

2. Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää sukellusharrastusta
siten, että mahdollisimman moni jäsen harrastaisi
laite- ja vapaasukellusta sekä kunto- tai kilpaurheilua
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seura
edistää koulutustoimintaa, sukellusturvallisuutta,
junioritoimintaa, vedenalaista arkeologiaa, biologiaa,
kalastusta,
valokuvausta
ja
on
mukana
vapaaehtoisessa pelastuspalvelutoiminnassa.

3. Toiminnan toteutus
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää
sukellukseen liittyvää koulutusta, sukelluskokeiluja,
sukellustapahtumia, sukellusretkiä,
lapsi- ja
junioritoimintaa sekä muita toimintaa tukevia
tapahtumia. Lisäksi seura hallinnoi jäsenistölle
tarkoitettua sukellus- ja seuratoimintaan liittyvää
kalustoa ja tiloja.

4. Seuran jäsenyyden velvoitteet
Seura on Sukeltajaliitto ry:n jäsen. Seuran jäsenten ja
sen toiminnassa mukana olevien tulee noudattaa
paitsi seuran omia, myös Sukeltajaliiton voimassa
olevia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

5. Seuran jäsenyys
Seuran jäseniksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja
päätöksiä. Seuran varsinaisina jäseninä voivat olla
15 vuotta täyttäneet henkilöt. Norppajäseninä voivat
olla 7-14 vuotiaat ja kuuttijäseninä alle 7-vuotiaat
jäsenet. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä kutsua seuran kokouksen päätöksellä
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniajäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet ja
velvollisuudet, kuitenkin niin, ettei häneltä peritä
jäsenmaksua ja seura vastaa kunniajäsenen
jäsenmaksun osuudesta Sukeltajaliitolle.
Lisäksi seuraan hyväksytään hallituksen päätöksellä
kannattajajäseniä. Kannattavaksi henkilöjäseneksi
voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja
kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeustoimikelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla
vuotuisen
kannatusjäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
seuran kokouksissa, mutta ei muita jäsenoikeuksia.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut
vastoin seuran tai Sukeltajaliitto ry:n sääntöjä, ohjeita
tai määräyksiä, tai edelleen rikkonut yleisesti
hyväksyttyjä tapoja tai lain määräyksiä.
Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, ellei hän ole
kalenterivuoden ajalta suorittanut jäsenmaksuaan.
Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava
asianomaiselle
jäsenelle
tilaisuus
selityksen
antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole
näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta
jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran
seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava
tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän
kuluessa
kirjallisen
erottamispäätöksen
postituspäivästä, ko. päivää lukuun ottamatta. Ellei
vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä,
tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan
päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon
erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on
vahvistanut erottamispäätöksen. Jäsen, joka haluaa
erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen
seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Eroava tai erotettu jäsen on
velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa
lakkaamista hänelle kuuluvat maksut. Jäsenellä, joka
eroaa tai erotetaan seurasta, ei ole mitään oikeutta
seuran omaisuuteen.

7. Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta sekä kuutti- ja norppajäseniltä
kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajamaksujen suuruudesta päättää vuosittain
seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä
maksuja.

8. Toiminta- ja tilikausi
Seuran ja sen hallituksen toiminta- ja tilikausi on
kalenterivuosi.

9. Kokoukset
Seura pitää vuosittain 2 varsinaista kokousta.
Kevätkokous järjestetään maalis-huhtikuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajankohdan määrää hallitus. Kutsu
varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on
julkaistava vähintään neljätoista (14) vrk ennen
kokousta seuran verkkosivuilla.
Ehdotukset kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on
toimitettava hallitukselle niin, että ne voidaan
käsitellä hallituksen kokouksessa, joka on
aikaisemmin kuin kolme viikkoa ennen kokousta.
Vuosikokouksia lukuun ottamatta pidetään seuran
kokouksia silloin kun hallitus sen tarpeelliseksi katsoo
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii
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määrätyn asian käsittelemistä varten. Kutsussa on
mainittava asia, jonka vuoksi ylimääräinen kokous on
kutsuttu koolle.
Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Kokousten
pöytäkirjat
ovat
kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava.
Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestyksiä, jotka koskevat
muita kuin sääntöjen muutos- tai lisäehdotuksia tai
seuran
purkamista,
ratkaisee
yksinkertainen
ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa
kuitenkin arpa. Äänestys on avoin, jollei joku vaadi
suljettua äänestystä.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.

5.

valitaan kokouksen virkailijat.
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös ja esitetään
toiminnantarkastuskertomus
vahvistetaan
tilinpäätös,
päätetään
edellisen
tilikauden mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai
alijäämän kattamisesta ja päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
tilivelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valitaan kokouksen virkailijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle
vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä
kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle
vahvistetaan seuran talousarvio seuraavalle vuodelle
valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi seuralle
puheenjohtaja
valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi 3-5 hallituksen
jäsentä
valitaan seuraavan vuoden toimintaa tarkastamaan
toiminnantarkastaja ja valitaan hänelle varahenkilö
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
-

vastata seuran kokousten päätösten toimeenpanosta
vastata seuran johtamisesta ja toiminnan
kehittämisestä
vastata seuran taloudesta
vastata jäsenluettelon ylläpidosta
vastata seuran tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen
laadinnasta
vastata toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta
seuraavaa toimintavuotta varten
vastata seuran tiedotustoiminnasta
hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä
koskevista kurinpitotoimista
valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja
muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi
vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

11. Nimenkirjoitusoikeus
Seuran nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin.

12. Varainhankinta
Seura voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi
toimeenpanemalla asianomaisella luvalla
rahankeräyksiä, kilpailuja, näyttelyjä sekä ottamalla
vastaan lahjoituksia sekä testamentteja. Seura ei
harjoita liiketaloudellista toimintaa.

13. Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksessa,
jos muutosesityksestä on ilmoitettu kokouskutsussa
ja muutosta kannattaa ¾ annetuista äänistä.

14. Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta on tehtävä päätös seuran
kokouksessa, jonka kutsussa purkamisesta on
mainittu erikseen. Päätös tulee voimaan, jos
purkamista on kannattanut vähintään ¾ kokouksessa
annetuista äänistä. Jos seura purkautuu tai
lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan
seuran tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle
yhdistykselle.

10. Hallituksen tehtävät
Seuran
asioita
hoitaa
ja
sitä
edustaa
vuosikokouksessa
kalenterivuodeksi
kerrallaan
valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) jäsentä.
Hallituksen jäsenten on oltava Keski-Karjalan
Sukeltajat ry:n jäseniä. Hallitus voi nimetä
rahastonhoitajan ja sihteerin sekä kalustonhoitajan
hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen
puheenjohtajan
tai
varapuheenjohtajan
sekä
vähintään kahden jäsenen läsnä ollessa. Hallituksen
kokousten äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen
äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan
ratkaisee
kokouksen
puheenjohtajan
ääni.
Hallituksen kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa.
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