YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Vaskilahden Venekerho — Kopparvikens
Båtklubb ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

Vuosijäsen maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän
vuotuisen jäsenmaksun. Juniorijäsenten liittymismaksu ja
jäsenmaksu eivät saa ylittää puolta vuosijäsenen vastaavista
maksuista.
Juniorijäsen
siirtyy
vuosijäseneksi
sen
toimintavuoden alkaessa, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea
veneurheilun harrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta
toimeenpanemalla kursseja merenkulussa, veneiden ja
moottoreiden sekä niiden varusteiden tuntemuksessa ja
hoidossa ja ylläpitää jäseniään varten venesatamaa.
3§
Yhdistyksen kieli on suomi.

Kannattajajäsen
maksaa
vuosikokouksen
määräämän
vuosimaksun. Kannattajajäsen voi olla myös oikeuskelpoinen
yhteisö, joka suorittaa kertakaikkisena vuosikokouksen
määräämän vähimmäismaksun.
Uudelta jäseneltä ja jäseneltä, joka liittyy uudelleen, yhdistys
kantaa jäsenmaksun lisäksi liittymismaksun, jonka suuruuden
vuosikokous kulloinkin määrää.
8§

4§
Yhdistyksen tunnus on kauppa- ja teollisuusministeriön
vahvistama virallinen lippu.
5§
Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys perii jäseniltään
jäsenmaksua sekä voi tarvittaessa järjestää arpajaisia ja
harjoittaa
polttoja
voiteluaineiden
kauppaa
ja
venetarvikkeiden myyntiä jäsenilleen ja heidän vierailleen,
majoitus- tai ravitsemusliikettä sekä yhdistyksen jäsenten
omistamille
veneille
telakkatoimintaa.
Yhdistyksen
tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallisille.
6§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallitukselle osoitetun
kirjallisen
anomuksen
perusteella
ottaa
jokainen
hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö
yhdistyksen kahden jäsenen tai muuten tunnetun suosittelijan
suositusten perusteella. Jäsenanomukset käsitellään hallituksen
kokouksessa ja hyväksymiseen tarvitaan läsnä olevien
yksimielinen päätös.
7§
Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä,
juniorijäseniä ja kannattajajäseniä.

vuosijäseniä,

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan kutsua
henkilön, joka on erittäin huomattavasti ansioitunut
yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä ja yhdistyksen hyväksi
toiminut ja jota hallitus sellaiseksi esittää.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti
ilmoitettava hallitukselle tai sen kommodorille tai ilmoitettava
erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Tällaisen jäsenen
on kuitenkin suoritettava eroamisvuonna maksettaviksi
langenneet maksut. Niiden jäsenten nimet, jotka eivät ole
maksaneet jäsenmaksuaan purjehduskauden alkuun mennessä,
lähemmin määriteltynä kevätkokoukseen mennessä, on
yhdistyksen hallitus oikeutettu poistamaan jäsenluettelosta ja
näitä jäseniä pidetään yhdistyksestä eronneina. Jäsen, joka
rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa ja hyviä tapoja vastaan,
voidaan hallituksen toimesta erottaa yhdistyksestä jos vähintään
neljä hallituksen jäsentä erottamista kannattaa. Erotetulla
olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi. Hallituksen on — jos erotettu sitä kirjallisesti
yhden kuukauden kuluessa vaatii — otettava asia esille
yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa vaaditaan
paatoksentekoon vähintään ¾ kaikista äänestyksessä annetuista
äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua umpilipuin.
9§
Yhdistyksen toimintaa johtaa vaalikokouksen valitsema
hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerralla valitut kommodori ja
varakommodori sekä kuusi muuta kolmeksi vuodeksi kerrallaan
valittua jäsentä. Vuosittain on jäsenistä kaksi eroamisvuorossa.
Ensimmäisellä ja toisella kerralla ratkaisee arpa. Sen jälkeen
tapahtuu eroaminen vuoron mukaan. Lisäksi valitaan
hallitukselle vuodeksi kerrallaan ensimmäinen ja toinen
varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin sekä
nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja
satamakapteenin, joka on velvollinen osallistumaan hallituksen
kokouksiin, joissa hänellä on puhevalta mutta ei äänivaltaa,
jollei hän kuulu hallitukseen. Sama koskee myös hallituksen
ulkopuoleltaan nimeämät rahastonhoitajaa. Lisäksi hallitus voi,
kun se katsoo tarpeelliseksi, asettaa toimikuntia yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus
kokoontuu
kommodorin
kutsusta
ja
on
päätösvaltainen, kun kommodori tai varakommodori sekä neljä
hallituksen jäsentä on paikalla. Jos hallituksen jäsen on kutsun
saatuaan poissa kolmesta peräkkäisestä kokouksesta ilman
hyväksyttävää estettä, erottaa kokous hänet hallituksesta.
Juniori- ja kannattajajäsentä ei voida valita yhdistyksen
hallitukseen.
10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja sihteeri yhdessä.
Jos jompikumpi on estynyt, kirjoittaa rahastonhoitaja tai
hallituksen tähän tehtävään määräämä toimihenkilö nimen
toisena.

Vuosikokouksessa valitaan
1. Kommodori
2. Varakommodori
3. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
4. Kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
5. Venekatsastuslautakunta
Näiden lisäksi vuosikokous käsittelee kysymykset, jotka
neljätoista päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla
kirjallisella hakemuksella on pyydetty ottamaan kokouksen
ohjelmaan.
16 §
Äänioikeus

11 §
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit
yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa on annettava
viimeistään 28. päivänä helmikuuta tilintarkastajille.
Tarkastuksesta tilintarkastajien on annettava vuosikokoukselle
kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään
14 päivää ennen vuosikokousta.
12 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi:
vuosikokous viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa yhdistyksen
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu hallitus koolle kirjeitse, joka
on postitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta, tai
sähköpostilla
jäsenen
yhdistykselle
ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.
Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta,
kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä tai
muusta tärkeydeltään näihin verrattavasta asiasta, on tästä
mainittava kokouskutsussa.
13 §
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous päättää tilintarkastajien lausunnon
kuultuaan
tilija
vastuuvapauden
myöntämisestä
tilivelvollisille
edelliseltä
tilivuodelta,
liittymisja
jäsenmaksujen suuruuden määräämisestä sekä kuluvan vuoden
tulo- ja menoarvion hyväksymisestä. Se vahvistaa alkavan
purjehduskauden toimintasuunnitelman.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kunnia- ja
vuosijäsenillä sekä 15 vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä.
Kannattajajäsenillä on ainoastaan puheoikeus. Yhdistyksen ja
sen hallituksen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä
ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä
säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka
ratkaistaan arvalla. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Valtakirjalla
ei voi äänestää.
17 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa,
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa ja päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään ¾
kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
18 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan
mahdollisesti jäljelle jääneet yhdistyksen varat Helsingin
kaupungin urheilu- ja retkeilylautakunnan jaettavaksi, mikäli
mahdollista, muille suomalaisille yhdistyksille veneurheilua ja
ulkoilua edistäviin tarkoituksiin.
19 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

