
    
  

Trail Riders Vaasa – Yhdistyksen säännöt 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Trail Riders Vaasa ja sen kotipaikka on Vaasa 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää pyöräurheilua ja levittää pyöräilyn harrastusta, kohottaa jäsentensä 

fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta 

pyöräurheiluun. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- Järjestää yhteislenkkejä ja harjoitustilaisuuksia 

- Antaa tietopuolista opastusta 

- Toimeenpanee tapahtumia 

- Ylläpitää alueen reitistöjä sekä erikseen määriteltyjä liikunta-alueita 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan 

asianmukaisen luvan. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja omistaa toimintaansa varten 

tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Jäsenen tulee ilmoittaa vähintään täydellinen nimi ja kotipaikka yhdistyksen tietoon. Lisäksi, jos jäsen 

haluaa jäsentiedottamista sähköisesti, tulee hänen ilmoittaa vähintään sähköpostiosoitteen tai/ja 

puhelinnumeron yhdistyksen tietoon, sekä sallia näiden kanavien kautta tiedottaminen yhdistyksen 

toiminnasta. 

Jos jäsen on alle 16-vuotias, lupa on saatava lapsen vanhemmalta. 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 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. 



    
  

Jäsenyyden päättymisen jälkeen on seuralla velvollisuus poistaa henkilötiedot, jos seuralla ei ole 

painavaa syytä (esim. kirjanpitolaki, työsopimuslaki) niiden säilyttämiseen. Jäsenen tietojen 

julkistaminen, käyttäminen markkinointiin ja yhteydenpitoon perustuu seuran sääntöihin ja 

rekisteröidyn suostumukseen. 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta 

varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan 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 luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 

kaksi yhdessä. 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakaskirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 

viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 

aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 



    
  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen 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. 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. 

 

11. 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 tilinpäätös, vuosikertomus ja 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 tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10. 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. 

 

12. 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 

purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

  



    
  

Trail Riders Vasa – Föreninges stadgar 
 

1. Föreningens namn och hemort 

Föreningens namn är Trail Riders Vaasa och dess hemort är Vaasa 

 

2. Verskamhetsdefinition samt syfte 

Föreningens syfte är att färmja cykelsporten och sprida cykling som hobby, att förbättra 
medlemmarnas fysiska kondition och hälsa samt att väcka god idrottsanda och locka till att göra cykling 
till en permanent hobby. 

För att förverkliga syftet med verksamheten kommer föreningen att 

- arrangera gemensamma cykellänkar och träningstillfällen 

- ge kunskapsbaserad vägledning inom cykling 

- arrangera evenemang 

- upprätthålla områdets leder och stigar samt särskilt definierade motionsområden 

 
För att stöda föreningens verksamhet kan föreningen anordna penninginsamlingar och lotterier, efter 
att ha införskaffat behövliga tillstånd. Föreningen kan utföra publiceringsverksamhet och äga sådan lös 
och fast egendom som föreningen behöver för att driva sin verksamhet. 

 

3. Medlemmar 

 

Till medlem i föreningen kan ansluta sig alla som stöder föreningens avsikter och dess förverkligande. 

Föreningens styrelse godkänner medlemmar till föreningen på basen av ansökan. 

En medlem bör till föreningen uppge åtminstone fullständigt namn och hemort. Därtill, om 

medlemmen vill ta del av föreningens information elektroniskt, bör medlemmen meddela epostadress 

och/eller telefonnummer till föreningen, samt tillåta att information om föreningens verksamhet 

skickas till dessa. 

Om medlemmen är under 16 år, bör tillstånd fås av föräldrarna. 

 

4. Utträde ur föreningen 

 

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att meddela om det skriftligt till styrelsen eller 

dess ordförande, eller genom att meddela om utträde vid föreningens årsmöte, så att detta antecknas i 

protokollet. 

En medlem kan uteslutas av föreningen om hen har lämnat sin medlemsavgift obeltald eller på annat 

sätt inte uppfyllt de skyldigheter som hen förbundigt sig till då hen blivit medlem, eller hen med sina 



    
  

handlingar antingen inom föreningen eller utanför avsevärt skadat föreningen, eller hen inte längre 

uppfyller lagens eller föreningens stadgar. 

Då en medlem utträtt ur förningen är det föreningens skyldighet att ta bort alla personuppgifter ur 

registren, om föreningen inte har vägande skäl (t.ex. bokföringslagen, arbetsavtalslagen) att spara 

dessa. Användningen av en medlems personuppgifter för marknadsförning och information samt för 

offentlig publicering av dessa, baserar sig på föreningens stadgar och ett registrerat tillstånd för detta. 

 

5. Anslutnings- och medlemsavgift 

Anslutnings- och den årliga medlemsavgiftens storlek bestäms på föreningens årsmöte. 

 

6. Styrelse 

Föreningens ärenden sköts av en styrelse bestående av en ordförande och 3-5 ordinarie medlemmar, 

som väljs på årsmötet. 

Styrelsens verksamhetsperiod är mellan årsmötena. 

Styrelsen väljer sinsemellan en viceordförande, samt väljer bland sig själva eller utifrån en sekreterare, 

kassör och övriga nödvändiga funktionärer. 

Ordförande, eller viceordförande om ordförande är förhindrad, sammankallar styrelsen när hen anser 

att det finns anledning till det eller om minst hälften av styrelsens medlemmar så kräver. 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av dess medlemmar, inkluderat ordförande eller 

viceordförande, är närvarande. Röstningar avgörs med enkel majoritet. Vid jämnt röstningsresultat 

avgör ordförandes röst, vid val gäller lottning. 

 

7. Föreningens namnteckningsrätt 

Namnteckningsrätt i föreningen har styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör, två 

tillsammans. 

 

8. Räkenskapsperiod och revision 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Bokslut jämnte bilagor och styrelsens verksamhetsberättelse bör vara revisorn tillhanda senast en 

månad före årsmötet. Revisorn bör ge sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor innan årsmötet. 

 

9. Föreningens sammanträden 

Föreningens årsmöte hålls årligen inom januari-maj månad, på det datum som styrelsen beslutr. 

Extraordinärt föreningsmöte hålls om föreningsmötet så bestämmer eller om styrelsen anser det finnas 

behov eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medelmmar skriftligt till 



    
  

styrelsen och gällande ett specifikt ärende så kräver. Föreningsmötet bör hållas inom trettio dagar från 

att det skriftlliga kravet presenterats för styrelsen. 

På föreningsmötet har varje medlem en röst. 

Beslutet fattas så att det förslag som fått minst hälften av de givna rösterna fastställs, om inget annat 

fastställts i stadgarna. Om rösterna faller lika, avgör ordförandes röst, vid val gäller lottning. 

 

10. Sammankallande av föreningens möte 

Styrelsen bör kalla medlemmarna till möte minst sju dygn före mötet antingen per post eller med 

elektronisk post. 

 

11. Årsmöte 

På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 

11. Mötets öppnande 

12. Val av mötets ordförande, sekreterare , två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare. 

13. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

14. Godkännande av mötets arbetsordning 

15. Presentation av bokslut, årsberättelse och revisorns utlåtande 

16. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrithet för styrelsen och övriga 

ansvarspersoner 

17. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgift 

18. Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar 

19. Val av en eller två revisorer och suppleanter till dem 

20. Behandling av övriga ärenden nämnda i möteskallelsen. 

Om en föreningsmedlem vill framföra ett ärende för behandling på årsmötet, bör han meddela om 

detta skriftligen till styrelsen i god tid, så att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen. 

 

12. Ändringen av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen bör göras på föreningens 

möte med minst tre fjärde delars (3/4) majoritet av de givna rösterna. I möteskallelsen bör nämnas om 

ändringen av stadgar eller föreningens upplösande. 

Vid upplösning av föreningen används föreningens tillgångar till att främja föreningens mål på det sätt 

som bestäms på föreningens möte. Om föreningen läggs ner används tillgångarna på samma sätt.  

 


