Yhdistyksen säännöt
Spirit Shakin’ Cheerleaders ry: säännöt
1§

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Spirit Shakin’ Cheerleaders ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta.
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on SSC.
Yhdistys on perustettu vuonna 1999 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena ovat Keski-Uusimaa ja sen lähiympäristön kaupungit ja kunnat.

2§

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toimintaalueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja
huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
Järjestämällä jäsenilleen harrastus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa
Järjestämällä liikuntatoimintaa eri ikäryhmille
Järjestämällä näytöksiä, kilpailuita tai huvitilaisuuksia
Järjestämällä koulutusta kaikille toimijoille
Hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja
Harjoittamalla tiedotus ja suhdetoimintaa
Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Vaikuttamalla liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan
-

-

-

-

-

-

-

-

Toimintansa tukemiseksi seura voi
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
luvan saatuaan järjestää maksullisia huvi-, juhla- yms. tilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja
arpajaisia sekä bingotoimintaa
järjestää talkoita
-

-

-

-

4§

Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran varsinainen kokous. Seura noudattaa niiden
yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5§

Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla. Jäsenen katsotaan ilmoituksessaan sitoutuneen noudattamaan
sääntöjä ja seuran johtoelinten määräyksiä, suorittamaan vuosittaiset jäsenmaksut ja vastaamaan
muista seuran näiden sääntöjen mukaan asettamista velvoitteista.
Kannattajajäseniä voivat olla kaikki yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka
haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä
yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön,
joka on erittäin merkittävästi edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

6§

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa
sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kauden loppuun asti.

7§

Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä sekä kansainvälistä ja kansallista
antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä.
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja
kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toiminnan
perustaa tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena
(2) perättäisenä toimintavuotena.
Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista. Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjeessä.

8§

Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran syyskokous
vuodeksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

9§

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja
syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.

10 §

Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kokousta jäsenille lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeellä.

11 §

Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa
ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan
antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa
ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 Päätetään kokous
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun
tai esityslistaan viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava
asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle.

13 §

Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran
kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava.
Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 §

Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun
ottamatta, on yksi ääni. Alle viisitoista vuotta täyttäneen varsinaisen juniorijäsenen äänioikeutta voi
valtakirjalla käyttää hänen yksi huoltajansa.

15 §

Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja
vähintään viisi (5) sekä enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta siten, että aina noin puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan
erovuorossa. Toimikausi alkaa 1. Tammikuuta. Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä
syitä ole.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16 §

Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

17 §

Nimenkirjoittajat

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai kahdella hallituksen keskuudestaan
valitsemalla jäsenellä yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden
toiminnanjohtajalle tai muulle työntekijälle. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä

18 §

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 §

Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 §

Seuran varojen luovuttaminen

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran toiminta-alueella tapahtuvaan tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat
henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

