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1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Bowling Club Imatra Ry ja sen kotipaikka on
Imatran kaupunki. Yhdistys on alkujaan perustettu vuonna 1956 ja
siitä käytetään näissä toimintasäännöissä nimitystä seura. Seuran
ensisijainen kieli on suomi ja toissijainen englanti jota voidaan
käyttää pyydettäessä, joskaan seuralla ei ole velvoitetta toimittaa
virallisia asiakirjojaan kuten näitä toimintasääntöjä muulla kuin
ensisijaisella kielellä. Toiminta-aluetta ei näissä säännöissä ole
rajattu, mutta sen tulee kohdistua pääosin seuran kotipaikalle ja
sen lähialueille.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää keilailuharrastusta
sekä kilpakeilailua yhdessä jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:
-Harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia
julkaisuja.
-Järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia, sekä valistus- ja
huvitilaisuuksia.
-Hankkia, omistaa ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä, kiinteää omaisuutta, välineistöjä sekä tarvikkeita.
-Kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota
keilailutoiminnan kehittämiseen tekemällä esimerkiksi esityksiä ja
aloitteita.
-Myydä mainostilaa virallisesta peliasusta.
-Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä.
-Edelleen vuokrata tai myydä hallitsemiaan kiinteistöjä, kiinteää
omaisuutta, välineistöjä sekä tarvikkeita.
-Toimeenpanna huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia
lupapäätösten sallimissa puitteissa.
-Tehdä talkoohenkisiä tempauksia itse tai muiden yhdistysten,
yritysten sekä yksityisten henkilöiden kanssa.
-Harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa.

3 § Kilpakeilailu

Virallisissa kilpailuissa noudatetaan Suomen Keilailuliitto Ry:n
kilpailusääntöjä sekä asiaankuuluvaa urheiluhenkeä. Seuran hallitus
päättää ja ohjeistaa peliasujen käytön, jota seuran jäsenten tulee
noudattaa. Jäsen on velvollinen kustantamaan oman peliasunsa itse,
ellei seuran hallitus toisin ilmoita. Seuran viralliseen peliasuun
ei saa yhdistää henkilökohtaisia mainoksia ilman seuran hallituksen
erillistä kirjallista ja määräaikaista lupaa. Kotihallina
käytettävän keilahallin päättää seuran hallitus ja päätös on pysyvä
kunnes toisin päätetään.

4 § Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä jonka seuran
hallitus jäseneksi hyväksyy. Kunniajäseneksi tai
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kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran hallituksen esityksestä kutsua
henkilöitä jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajuus vaatii että henkilö on ansiokkaasti
toiminut seuran hallituksen puheenjohtajana. Päätös kunniajäseneksi
tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tehdään seuran varsinaisessa
kokouksessa. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi valinta on
elinikäinen ja oikeuttaa olemaan läsnä kaikissa seuran kokouksissa.
Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön joka haluaa tukea seuran toimintaa.
Kannatusjäsenyys sovitaan tapauskohtaisesti hallituksen toimesta ja
se voi sisältää vuosittaisen jäsenmaksun tai kertasuoritteen.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Seuran jäsenistä pidetään
jäsenluetteloa.

5 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja kurinpito

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
seuran varsinaisessa kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Seuran
hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos ainakin yksi seuraavista
ehdoista täyttyy:
-Jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
-Jäsen muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
seuraan liittymällä sitoutunut.
-Jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut seuraa, sen yhteistyökumppania, tai
keilailuharrastusta.
-Jäsen on esiintynyt urheiluhengen vastaisesti tai rikkonut Suomen
Keilailuliitto Ry:n sääntöjä.
-Jäsen ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

Ennen jäsenen erottamista seuran hallitus voi halutessaan antaa
asiasta yhden tai useamman kirjallisen varoituksen tai
määrämittaisen kilpailukiellon oman parhaan harkintansa mukaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä
muut näiden sääntöjen edellyttämät velvollisuudet sen toimintakauden
loppuun saakkajona ero tapahtuu ellei seuran puheenjohtaja tai
seuran hallitus ole niistä jäsentä erikseen kirjallisesti
vapauttanut. Poistuva jäsen menettää äänioikeutensa välittömästi kun
asiasta on ilmoitettu ja on velvollinen palauttamaan kaiken
hallussaan olevan seuran omaisuuden. Erotetulla on oikeus vedota
erottamispäätöksestä seuran seuraavaan varsinaiseen kokoukseen,
jossa hänellä on oikeus olla läsnä mikäli hän on vetoomuksen tehnyt.
Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista
(14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan
tiedoksiantopäivää lukuunottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta
vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Varsinaisten
jäsenten liittymismaksua ja vuosimaksua päätettäessä huomioon
otetaan paikallisliiton sekä Suomen Keilailuliitto Ry:n maksut.
Vuosikokous päättää myös mahdollisten laskutus- ja muiden
käsittelymaksujen suuruuden.
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7 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä
korkeintaan 1 varajäsen jos kokous katsoo varajäsenen valitsemisen
tarpeelliseksi. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Seuran hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Seuran hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Seuran
hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Läsnäoloksi katsotaan myös puhelin- tai jokin muu tekninen yhteys
jolla osallistua kokoukseen mikäli tälläinen mahdollisuus on
olemassa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Varajäsen saa osallistua hallituksen
kokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta ellei joku
varsinaisista jäsenistä ole estynyt osallistumaan kokoukseen. Eri
järjestöjen ja yhteisöjen kokouksissa joissa seuralla on etuja
valvottavanaan seuraa edustaa puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja,
tai joku muu seuran hallituksen kokouksessa erikseen valittu
henkilö.

8 § Seuran nimen kirjoittaminen

Kaksi seuraavasta listasta vaaditaan seuran nimen kirjoittamiseksi:
-Puheenjohtaja
-Varapuheenjohtaja
-Sihteeri tai rahastonhoitaja

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään, eli
sama kuin keilakausi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään edellisenä päivänä ennen
vuosikokousta hallitukselle.

10 § Seuran varsinaiset kokoukset

Seuran varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla mikäli
tästä on kokouskutsussa erikseen mainittu. Seuran vuosikokous
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-lokakuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun seuran hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme kymmenesosaa
(3/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
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vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran
varsinaisissa kokouksissa jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa
suorittaneella jäsenellä on yksi ääni, poislukien eroavat ja
erotetut jäsenet joilla ei ole äänioikeutta. Mahdollisilla
kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on aina äänioikeus. Seuran
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla saa äänestää, mutta yksi
henkilö saa edustaa korkeintaan kahta muuta jäsentä.

11 § Seuran varsinaisten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran varsinaiset kokoukset koolle
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu on
toimitettava kaikille jäsenille kirjallisesti, joka voi myös olla
sähköinen tai ilmoitettava useammalla kuin yhdellä seuraavista
tavoista:
-Ilmoitus seuran kotisivuilla.
-Ilmoitus seuran ilmoitustaululla kotihallissa.
-Ilmoitus seuran käyttämässä sosiaalisen median palvelussa.
-Ilmoitus seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

12 § Vuosikokous

Seuran 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 tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13 § Kokouskäytännöt ja viralliset asiakirjat

Kaikissa virallisissa kokouksissa mukaanlukien mahdollisten
toimikuntien kokoukset on pidettävä pöytäkirjaa. Kaikki seuran
viralliset asiakirjat tulee säilyttää lain vaatiman määräajan ja ne
olisi hyvä olla saatavilla hallituksen jäsenille sähköisesti
keskitetystä paikasta. Asiakirjojen tietoturvasta ja säilymisestä
vastaa seuran hallitus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
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jäsenrekisterin ja laskunhallinnan tietoturvaan sekä säilymiseen.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä
seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouksessa ei tarvitse äänestää jos päätös on
yksimielinen, mutta se on kirjattava pöytäkirjaan. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran
purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat seuran tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Seuran tullessa lakkautetuksi annetaan sen jäljelle jäävät varat
ensisijaisesti paikallisliitolle tai toissijaisesti Suomen
Keilailuliitolle.


