Lahden romanit yhdistyksen säännöt.
I§

Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Lahden romanit
Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kehittää Lahden romaniväestön yhteisöllisyyttä,
vahvistaa osallisuutta, koulutuksen ja työllisyyden tukemista sekä
kulttuuritietoisuuden lisäämistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää monipuolista toimintaa mm:
• järjestää perheleirejä Lahden romaneille
• järjestää kulttuuri‐, keskustelu‐ ja koulutustilaisuuksia
• kulttuuriluentojen pitämistä sidosryhmille sekä eri viranomaisille
• toimia myös sillanrakentajana romaniväestön sekä valtaväestön välillä
• vahvistaa romani‐identiteettiä sekä yhteisöllisyyttä
• tukea vanhemmuutta
• tukea romanivanhempia lasten ja nuorten koulunkäynnissä
• ohjata kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (psyykkinen, sosiaalinen ja
hengellinen)
• ohjata romaneita työelämään

3§

Toiminnan rahoittaminen
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan vapaaehtoisia lahjoituksia ja testamentteja
sekä keräämään järjestämisissään tilaisuuksissa vapaaehtoisia rahalahjoja.
Yhdistys voi hakea toimintaansa myös ulkopuolista rahoitusta mm. Lahden
kaupungilta, Ely‐keskukselta, RAY:ltä, Avi:lta sekä muilta rahoittajilta. Yhdistys voi
hakea tarvittaessa rahankeräysluvan ja järjestää keräyksen luvan mukaiseen
kohteeseen.

4§

Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen
ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi hakemuksesta. Jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja .
6§

Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kuusi –
kymmenen (6‐10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen
kevätkokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Nämä eivät saa olla vajaavaltaisia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
jonkun muun hallituksen täysi‐ikäisen jäsenen kanssa.

8§

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille seuraavaan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi‐toukokuussa ja syyskokous syys‐
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (l /10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
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kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide , jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
10 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset (kevät‐, syys‐ tai jäsenkokous) koolle
kirjallisesti jäsenille postitetuilla kirjeillä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
tai sähköpostitse.

11 §

Vuosikokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Läsnä olevien määrän toteaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä liittymis‐ ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Valitaan hallituksen jäsenet
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka
yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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11 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai 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.

12 §

Muuta
Kaikessa, mistä näissä säänöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslainsäädäntöä.
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