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SÄÄNNÖT Uusitut ja hyväksytyt 2016

Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura
toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana.
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Seuran tarkoituksena on
1) herättää ja ylläpitää harrastusta veneilyyn ja purjehdussekä moottoriveneurheiluun
2) kehittää tietoa ja taitoa purjehduksessa, merenkulussa ja
merimiestaidoissa
3) ohjata nuorisoa veneilyharrastuksen ja merenkulkutaitojen
pariin sekä antaa heille tietoja näistä asioista korostaen
luonnon rauhan säilyttämisen merkitystä
4) ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää toverihenkeä ja
rehtiä merenkulkijamieltä
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) järjestämällä harjoitus-, matka ja yhteispurjehduksia
2) järjestämällä purjehdus ym. venekilpailuja ja –harjoituksia
3) suorittamalla koulutus-, kasvatus- ja neuvontatyötä
jäsenistönsä ja alueensa asukkaiden keskuudessa,
järjestämällä yleisiä keskustelu- ja teemailtoja edellä
mainituista asioista
Toimintansa tukemiseksi voi seura
1) ylläpitää kioski- ja ravintolatoimintaa
2) toimeenpanna asianomaisella luvalla näyttelyitä, arpajaisia,
yleisiä varainkeräyksiä ja huvitilaisuuksia
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Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen
käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.
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Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 20 – vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.
Juniorijäseneksi voi liittyä alle 20-vuotias henkilö.
Varsinaiselta jäseneltä ja juniorijäseneltä perittävän kertakaikkisen
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää seuran
syyskokous. Varsinaiseksi jäseneksi ja juniorijäseneksi ottamisesta
päättää seuran johtokunta.
Kannattajajäseneksi voi seuraan liittyä henkilö, joka haluaa tukea
seuran toimintaa maksamalla syyskokouksen määräämään vuotuisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenet hyväksyy seuran
johtokunta. Ryhmäjäseniksi seuran johtokunta voi hyväksyä
rekisteröityjä yhdistyksiä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden tarkoitus
on tarpeeksi lähellä seuran omia tarkoitusperiä. Ryhmäjäsenen
vuosimaksun päättää seuran syyskokous.
Kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi kutsua johtokunnan
esityksestä seuran toimintaa huomattavasti edistäneen henkilön.
Kunnia-jäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen
pöytäkirjaan.
Jäsenen erottamisesta päättää seuran syyskokous johtokunnan
esityksestä sen jälkeen kun asianomaiselle on varattu tilaisuus
selityksen antamiseen. Jos jäsen ei ole maksanut ko. vuoden
jäsenmaksua syyskokouksen määräämään päivämäärään mennessä,
jäsenen voi erottaa johtokunta.
Jäsenen huomauttamisesta tai varoittamisesta päättää johtokunta.
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Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa.
Kevätkokous on pidettävä helmi- maaliskuussa ja syyskokous marrasjoulukuussa. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjeellä ja
ilmoituksella seuran omilla www-sivuilla.
Kokoukset kutsuu koolle seuran johtokunta.
Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat:
Kevätkokous
1) Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu ja
siten päätösvaltainen
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3) Hyväksytään kokouksen esityslista
4) Käsitellään ilmoitusasiat
5) Esitetään vuosikertomus
6) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8) Päätetään kokouskutsussa mainituista muista asioista
Syyskokous
1) Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu ja
siten päätösvaltainen
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3) Hyväksytään kokouksen esityslista
4) Käsitellään ilmoitusasiat
5) Käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten
6) Käsitellään talousarvioehdotus
7) Päätetään varsinaisen jäsenen ja juniorijäsenen jäsen- ja
liittymismaksun sekä kannattajajäsenmaksun ja ryhmäjäsen
vuosimaksun suuruudesta ja viimeisestä maksupäivästä.
8) Päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista.
9) Valitaan vuorovuosina johtokunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
10) Valitaan neljä jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle
11) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan
vuoden tilejä tarkastamaan
12) Päätetään tarvittavista johtokunnan avuksi valittavista ja sen
alaisista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet
13) Päätetään kokouskutsussa mainituista muista asioista
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Seuran asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta ja näiden sääntöjen
ja seuran kokousten päätösten mukaisesti.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta
jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi
vuodeksi siten, että toinen heistä on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla valitaan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi ja
varapuheenjohtaja vain vuodeksi. Puheenjohtajaa kutsutaan
kommodoriksi ja varapuheenjohtajaa varakommodoriksi. Muut
johtokunnan viisi jäsentä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten,
että erovuorossa ovat vuorovuosina puheenjohtajan kanssa kaksi
jäsentä ja varapuheenjohtajan kanssa kolme jäsentä. Ensimmäisenä
vuotena määrätään erovuorot arvalla.
Johtokunnan kutsuu koolle kommodori tai hänen estyneenä ollessaan
varakommodori.
Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään neljä sen jäsentä on
paikalla ja yksi heistä on kommodori tai varakommodori.
Johtokunnan tehtävänä on
1) Johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran
kokousten päätökset
2) valita keskuudestaan sihteeri, taloudenhoitaja ja muut
toimihenkilöt
3) määrätä jaostojen tehtävät
4) hoitaa seuran taloutta
5) hoitaa seuran jäsenluetteloa
6) valmistaa toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma
ja talousarvio
7) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä
esitettävät asiat
8) ottaa ja vapauttaa seuran palkalliset työntekijät ja päättää
heidän palkkauksestaan talousarvion mukaan
9) hoitaa seuran juoksevat asiat
Johtokunnalla on lisäksi oikeus antaa seuraavista asioista ohjeita ja
määräyksiä:
o lippu- ja venemerkkien käyttö
o veneiden tarkistus
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Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava ne
johtokunnalle lausunnollaan varustettuna viimeistään helmikuun
loppuun mennessä.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksessa, jos muutosta
kannattaa vähintään ¾ (kolme neljäsosaa) äänten enemmistöllä.
Seuran purkautuessa luovutetaan sen varat johonkin purjehdusta tai
sitä lähellä olevaa tarkoitukseen siten kuin seuran viimeisessä
kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan
yhdistyslakia.

