Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry

SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Lotta Svärd järjestön
inhanteita, säilyttää lottien muisto ja lottien henkinen
perintö sekä lujittaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta.
3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS
jakaa oikeaa tietoa Lotta Svärd järjestöstä, huolehtii lottamuistojen ja perinteiden keräämisestä ja säilyttämisestä,
harjoittaa tarkoituksensa mukaista jukaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä jäsenilleen tutustumiskäyntejä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys on puoluepoliittisessti sitoutumaton.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusta edistäviin yhdistyksiin.

4 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä,
kunniapuheenjohtajia ja kannatusjäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä entinen lotta, pikkulotta ja lottatyttö sekä yhdistyksen takoitusta
kannattava muu henkilö.
Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdityksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua entinen
puheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
Yhdityksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka
on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkotusperien
hyväksi Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5 § JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksessa määräämän jäsenmaksun
erikseen kummallekin jäsenryhmälle.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.
Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.
7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka
pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuussa hallituksen määräämänä
päivänä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus
pitää sitä tarpeellisena tai milloin yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta.
Kokouksessa voidaan päätöstä tekemättä käsitellä asioita,
joita ei ole mainittu kokouskutsussa.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA ON jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannatusjäsenillää on läsnäolo- ja puheoikeus.
Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Vaalit toimitetaan enemmistövaalina siten, että valituksi
tulevat ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa arpa.
Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille kokoukseen kutsutuille henkilöille.
9 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA
1. esitellään yhdistyksen toimintakertomus
2. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä
antama lausunto
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille tai toimenpiteitä, joihin ryhdytään, jos vastuuvapautta ei voida myöntää.
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
1. määrätään jäsenmaksun suuruudet seuraavaksi vuodeksi
2. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
3. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

4. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheejohtaja
5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asia, jonka yhdistyksen varsinainen jäsen, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen haluaa esittää kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään 30
vuorokautta ennen kokousta.
10 § HALLITUS
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan siten, että puolet muista jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa
toimikuntia ja työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähntään yksi
kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet sen muista jäsenistä on
paikalla.
11 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTAMINEN JA YHDISTYKSEN
PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muutamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin edellä sääntömuutoksesta on määrätty.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä
naisten maanpuolustustyötä tukeviin tarkoituksiin viimeisen
kokouksen lähemmin päättävällä tavalla.
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