Ankkurilahden Ratsastajat ry.

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ankkurilahden ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Liminka. Näissä säännöissä
yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta siten, että seuran jäsenillä olisi mahdollisuus
harrastaa omien tarpeittensa ja lähtökohtiensa mukaan kunto- ja kilpaurheilua, sekä kehittää
hevostietoutta ja -taitoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää koulusta sekä harjoitus-, ja valmennustilaisuuksia,
tarjoaa jäsenilleen ja nuoriso- ja muuta harrastusta tukevaa toimintaa, toimeenpanee kilpailuja,
näytöksiä, juhlia ja muita tapahtumia, hankkii tarvittavia välineitä seuran käyttöön, tiedottaa
tarkoitukseensa ja toimintaansa liittyvistä asioista ja harjoittaa suhdetoimintaa, järjestää seuran
tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen ja osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailu- ja
koulutuskustannuksiin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, toimeenpanna
rahakeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
myydä mainostilaa ja sopia sponsorisopimuksia, harjoittaa kahvilaravintolatoimintaa järjestämiensä
tilaisuuksien yhteydessä, tehdä pienimuotoista talkootyötä, järjestää myyjäisiä ja maksullisia huvija virkistystilaisuuksia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Seura voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon ja sen alajaostoihin, ja muihin kotimaisiin
hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, jonka jäsenenä se on.

3§ Jäsenet
Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran säännöt ja sitoutuu noudattamaan
seuran päätöksiä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan

hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut seuran toimintaa.

4§ Jäsenmaksut
Seuran varsinainen jäsen ja kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäsenmaksujen
suuruuden määrää seuran syyskokous.

5§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero
katsotaan astuneeksi voimaan heti kun ilmoitus on tehty. Kesken vuotta eroavalla jäsenellä ei ole
oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

6§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai muuten on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, tai on toiminut
vastoin seuran tarkoitusta tai urheilun yleisiä eettisiä periaatteita, tai ei enää täytä laissa tai
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota kirjallisesti seuran seuraavaan kokoukseen 14 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä. Hallituksen on kutsuttava seuran kokous koolle 30 päivän kuluessa
vetoomuksen saapumisesta. Ellei vetoomusta esitetä, erottaminen astuu voimaan 15 päivän kuluttua
päätöksestä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7§ Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Kevätkokous
pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Käsitellään ilmoitusasiat
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Esitellään hallituksen laatima tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
antama lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille, sekä toimintakertomuksen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan paikalla olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Käsitellään ilmoitusasiat
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
11. Valitaan jäsenten keskuudesta muut hallituksen jäsenet 11§ mukaan
12. Valitan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantai varatilintarkastajaa
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

8§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsussa
on mainittava ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 § Pöytäkirja
Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten
pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien
tarkastettava. Hallituksen pöytäkirja tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

10§ Päätöksentekojärjestys
Seuran kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Asiasta äänestettäessä ratkaisee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan voittaa se esitys,
jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Vaali toimitetaan aina suljettuna
lippuäänestyksenä.
Vaalit, ellei kysymyksessä ole yksimielinen päätös, suoritetaan enemmistövaalina, mikäli
täytettäviä paikkoja on yksi, tai suhteellista listatonta vaalitapaa käyttäen, mikäli täytettäviä
paikkoja on useampia. Enemmistövaali toteutetaan siten, että ellei kukaan ehdokkaista saa
ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä, käydään toinen kierros kahden eniten ääniä
saanen ehdokkaan kesken.
Suhteellinen listaton vaali toteutetaan siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun
merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena
olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. Valituksi tulevat
määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa äänestyslippu, johon
on merkitty enemmän tai vähemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, on hylättävä.

11§ Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen
järjestäytymiskokous on seuraava valintakokouksen jälkeinen hallituksen kokous.

Hallituksen tehtävänä toimeenpanna seuran kokouksen päätökset, johtaa ja kehittää seuran
toimintaa sekä hoitaa seuran taloutta. Hallitus pitää jäsenluetteloa, laatii seuran
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä valmistelee toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa
kalenterivuotta varten.

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 puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan lukien
vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

12§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä
toisen hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

13§ Tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

14§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen valmistelema vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös
vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran
harjoitus- tai toimitilan ilmoitustaululla ja yhdistyksen Internet-sivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen

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

17§ Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta Yhdistyksen
purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.

