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1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Fudoshin Rauma ry (jatkossa: yhdistys), ja sen
kotipaikka on Rauma. Fudoshin Rauma ry on Suomen Judoliitto ry:n
(SJuL) jäsen.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää judo- ja muuta
liikuntaharrastusta Raumalla ja sen lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia,
koulutuksia, kilpailuja, leirejä ja muita vastaavia tapahtumia sekä
valistustoiminnalla ja muullakin tavoin pyrkii innostamaan
säännölliseen monipuoliseen liikuntaharrastukseen urheiluseurassa.

Jäsenyys

3 § Yhdistykseen liittyminen ja jäsenen oikeudet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö,
jonka yhdistyksen hallitus suullisesta tai kirjallisesta
hakemuksesta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kulloinkin voimassa
olevan kannatusjäsenmaksun tai kertaluontoisen
ainaiskannatusjäsenmaksun, jotka voivat olla erisuuruiset
henkilöille ja yhteisöille.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä myös kutsua kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt tai
tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokouksessa vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on
äänioikeus. Kullakin jäsenellä on yksi ääni ja heidän on käytettävä
äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Kunniapuheenjohtajalla ja -
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Kannatusjäsenellä
on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat harjoittelemaan ja kilpailemaan ilman
kiellettyjä aineita kulloisenkin SLU:n hyväksymien doping-määräysten
mukaan. Kilpailijoita sitovat lisäksi Suomen Judoliiton dopingohjeet
ja -määräykset.

4 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3)
kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
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taikka ilmoittanut erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos
hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme (3)
kuukautta erääntymisestä lukien.

Yhdistyksen jäsenelle voidaan antaa hallituksen päätöksellä
huomautus, varoitus tai hänet voidaan hallituksen päätöksellä
erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan, jos jäsen on
aikaansaanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai jos hän
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tarkoituksellisesti
estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen
mainetta tai muutoin toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä. Jäsenen
huomauttamisesta, varoittamisesta tai erottamisesta määräajaksi tai
kokonaan päättää hallitus sen jälkeen kun asianomaiselle jäsenelle
on varattu tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös
yhdistyksen varsinaisen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä
hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella
hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille
siinä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, joka ensiksi pidetään
sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

Urheilussa kiellettyjen aineiden todistetusta käytöstä tai doping-
testissä kiinnijäämisestä voidaan jäsen erottaa välittömästi
yhdistyksen toiminnasta.

5 § Jäsen- ja harjoitusmaksut

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä
perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista sekä harjoituskerroista
riippuvista harjoitusmaksuista päätetään yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistys voi määrätä varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruuden
siten, että jäsenmaksu voi olla erisuuruinen alle
seitsemänvuotiaille, alle 18-vuotiaille ja aikuisjäsenille.
Kunniajäseniltä ja -puheenjohtajilta ei peritä liittymis- tai
jäsenmaksua.

Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan
sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. Hallitus voi harkintansa
mukaan tehdä tästä poikkeavan päätöksen hallitukselle toimitetun
hakemuksen perusteella sääntöjen 10 § 4 kohdassa mainitun syyn
vuoksi.

Päätösvalta

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevät- ja
syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous
loka-joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Esitetään hallituksen toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta
edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastajan lausunto

4) Esitetään tilit, toiminnantarkastajan lausunto vuosikertomuksen
ja tilien johdosta, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

5) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

4) Käsitellään ja vahvistetaan tulevan kalenterivuoden talousarvio,
jonka yhteydessä päätetään:

- hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista sekä
matkakuluista ja näiden perusteista,

- liittymismaksusta, varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta,
harjoitusmaksusta, kannatusjäsenmaksusta ja
ainaiskannatusjäsenmaksusta

5) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali 2 vuodeksi
kerrallaan

6) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

7) Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan vuoden toimintasuunnitelman toteutumista, tai
yhdistyksen toiminnan niin vaatiessa yksi tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja

8) Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin,
joiden jäsen yhdistys on. Hallitus voi myös tehdä nämä valinnat
kokouksessaan sikäli kun ne ovat ajankohtaisia.

9) Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät
asiat.

7 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
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Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus tai
yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta
vaatii.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kutsuu kokoon hallitus sähköpostin välityksellä tai
julkipanolla yhdistyksen ilmoitustaululla, vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta.

Hallinto

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen
puheenjohtajan lisäksi 3-6 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-6
varajäsentä. Varajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus siltä osin, kun
kaikki varsinaiset jäsenet eivät ole läsnä kokouksessa. Varajäsenet
eivät ole jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.

Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi, kuitenkin niin,
että hallituksessa on perustamisvuotta seuranneena ensimmäisenä
vuotena yksi kahdesosa (1/2) erovuorossa arvan perusteella ja sen
jälkeen vuoronmukaan. Varajäsenet valitaan yksivuotiskaudeksi
kerrallaan. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Kesken kauden
eronneiden tilalle voidaan valita uudet jäsenet joko yhdistyksen
ylimääräisessä tai vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan ainakin varapuheenjohtajan,
sihteerin, jäsenrekisterivastaavan, tiedottajan ja rahastonhoitajan.
Sihteeri, jäsenrekisterivastaava, tiedottaja, rahastonhoitaja ja
muut tarpeelliset toimihenkilöt voidaan tarvittaessa valita
hallituksen ulkopuoleltakin.

Hallitus voi asettaa eri toimialojen johtoryhmiä ja valiokuntia
vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään
varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus voi päättää hyväksyä jäsentensä osallistumisen hallituksen
kokoukseen reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen kuten puhelin- tai
videoyhteyden avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyessään
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on
kokouksessa läsnä. Mahdollisissa äänestyksissä asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
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10 § Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

1) Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamiseksi

2) Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen juoksevia asioita

3) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä
käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset

4) Hoitaa yhdistyksen varoja sekä periä jäseniltä kerättävät maksut.
Hallitus voi päättää alennetuista jäsen- ja kausimaksuista jäsenen
sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan maksukykyä alentavan syyn
vuoksi

5) Huolehtia yhdistyksen vuosi- ja toimintakertomuksen laatimisesta
ja tilinpäätöksen tekemisestä

6) Laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja
toimintasuunnitelmaksi

7) Päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen tai erottamisesta
yhdistyksestä

8) Pitää jäsenrekisteriä

9) Päättää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat sekä päättää
palkitsemisista

10) Ottaa ja vapauttaa tarpeelliset toimihenkilöt ja avustajat sekä
yhdistyksen palkalliset työntekijät

11) Hoitaa muut yhdistykselle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu
yhdistyksen kokoukselle

11 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toisen hallituksen täysi-
ikäisen varsinaisen jäsenen tai hallituksen erikseen kokouksessaan
nimenkirjoitukseen oikeuttaman henkilön kanssa.

12 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
liitteineen ja hallituksen vuosikertomus tai toimintakertomus tulee
jättää toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee jättää
tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta.
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Erinäiset säännökset

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä varsinaisessa
kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä
luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2), vähintään
kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä. yhdistyksen kokouksessa
kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä
annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat lasten ja nuorten
liikuntatoimintaa edistäviin tarkoituksiin ensisijaisesti Rauman
kaupungissa tai toissijaisesti sen lähikunnissa yhdistyksen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

14 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys
voi hankkia, omistaa, hallita ja vuokrata toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä julkaista alaan
liittyviä painotuotteita.

15 § Sitoutumattomuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

16 § Yhteistyötahot

Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden liikuntaa kannattavien ja
edistävien yhteisöjen kanssa.

17 § Alajaostot

Yhdistys voi perustaa paikkakunnalleen tai lähiympäristöön
alaisuudessaan toimivia epäitsenäisiä jaostoja, milloin uuden
itsenäisen urheiluseuran perustamiselle ei ole edellytyksiä. Tällöin
jaosto toimii kiinteässä yhteistyössä pääyhdistyksen kanssa ja
näiden sääntöjen hengessä noudattaen yhdistykseltä saamiaan ohjeita.

18 § Yhdistyslaki

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan
yhdistyslakia ja soveltuvin osin lajiliiton määräyksiä.


