VAASAN VETERAANIAUTOSEURA RY.

PL 127, 65100 VAASA

SÄÄNNÖT

1.4.1999

1§
Yhdistyksen nimi on Vaasan Veteraaniautoseura – Vasa Veteranbilssällskap ry. Sen kotipaikkana on
Vaasa ja toimialueena Vaasa ympäristöineen. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja
Suomen Automobiili – Historiallinen Klubi, Finlands Automobil – Historiska Klubb ry:stä nimitystä klubi
2§
Seuran tarkoituksena on:
1. Edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan.
2. Koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat ”vanhojen ajoneuvojen harrastajat” ja
3. Kehittää klubin tarkoitusperiä edistävää toimintaa omalla toimialueellaan
3§
Tarkoituksiaan toteuttaakseen Seura:
1. Järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja historiallisille moottoriajoneuvoille,
2. Toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja
esitelmätilaisuuksia,
3. Julkaisee historiallisia moottoriajoneuvoja joskevaa kirjallista materiaalia,
4. Harjoittaa muutakin samanlaatuista, seuran tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa.
5. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia sekä asianomaisella
luvalla voi toimeenpanna rahankeräyksen.
4§
Seuran jäseneksi pääsee anomuksesta. Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai
kunniajäseniä. Seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, kuitenkin niin, että kannattavilla
jäsenillä on ainoastaan puhe- muttei äänivaltaa seuran kokouksissa, sama koskee myös niitä seuran
kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet seuran varsinaisia jäseniä.
5§
Seura kantaa jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään seuran syyskokouksessa. Mikäli jäsen ei
maksa jäsenmaksuaan seuran syyskokouksen määräämään aikaan mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi
seurasta.
6§
Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi
kalenterivuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensikerran arvan perusteella vuoden
kuluttua. johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme
johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
7§
Johtokunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita
myös johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten johtokunta voi asettaa työvaliokunnan.
Johtokunnan ulkopuolelta otettujen toimihenkilöiden työehdot ja palkkiot päättää johtokunta talousarvion
rajoissa. johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 3 sen
jäsentä tietyn asian käsittelemiseksi sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
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8§
Puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä johtokunnan ja seuran kokouksissa, ei kuitenkaan vuosikokouksissa,
sekä hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii
puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii seuran
kirjeenvaihdosta, hoitaa seuran arkistoa, pitää luetteloa seuran jäsenistä ja suorittaa muut johtokunnan
antamat tehtävät. Rahastonhoitaja huolehtii seuran rahavaroista ja hoitaa seuran tilejä johtokunnan antamien
ohjeiden mukaisesti. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi
yhdessä.
9§
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut seuran
hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 30.päivää annettava seuran tilintarkastajille sitä tarkistusta
varten kuin 10§:ssä mainitaan.
10§
Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun 15.päivää antaa johtokunnalle kirjallinen, seuran kevätkokoukselle
esitettävä kertomus toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
11§
Seuran kokoukset:
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Seuran kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä
päivänä.
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 sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
12§
Seuran kokousten koollekutsuminen.
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta,
jäsenille postitetulla kirjeillä, tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
13§
Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat
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Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle.
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan erovuoroisten tilalle kolme jäsentä.
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
8. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat
14§
Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys 15. ja
16. pykälässä mainituista asioista.
15§
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä seuran kevät-, syys-, tai ylimääräisessä
kokouksessa ja ehdotusten on kokouksessa tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljännestä
annetuista äänistä. Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kyseessä on sääntöjen muutos.
16§
Jos seura haluaa purkautua, siitä on tehtävä yhtäpitävä päätös kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa
vähintään kolmella neljänneksellä annetuista äänistä. kokousten väliajan on oltava vähintäin kuukausi.
Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kyseessä on seuran purkaminen. Jos seura purkautuu, sen varat on
luovutettava Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobilhistoriska Klubb ry:lle tai
käytettävä muuhun seuran tarkoitusta palvelemaan toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen
päätösten mukaan.
PJ Hans-Olof Norrgård

Sihteeri Kim Missing
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