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Säännöt, Ostoskori 65864075
10.10.2017 Voimassaolevat säännöt
1§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Lehmon Pallo -77, joka on perustettu 2.1.1977 ja jonka koti- ja toimipaikka
on Kontiolahden kunta.
2§
Seuran tarkoituksena on vaalia ja tukea palloilun kehitystä jäsentensä keskuudessa. Seuran ohjelmaan kuuluu jalkapalloilu sekä seuran
ohjelmaan ottamat palloilumuodot.
3§
Päämääränsä saavuttamiseksi seura toimeenpanee kilpailuja, neuvonta-, ohjaus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä juhlia ja välittää jäsenilleen
urheiluvälineitä ja -asusteita ja voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ja harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä yhdessä liikepaikassa. Yhdistys hankkii
toimintaansa varten asianomaiset luvat.
4§
Seuran virallisena kielenä on suomi.
5§
Seuran jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja
päätöksiä. Seuran jäsenet ovat:
1. Toimivia jäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää.
2. Juniorijäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää.
3. Kannatusjäseniä, joiksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka maksavat vuosikokouksen määräämän
kannatusjäsenmaksun.
4. Ainaisjäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen hyväksymän kertakaikkisen jäsenmaksun.
Seura voi vuosikokouksessa kutsua kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla tukeneet tai edistäneet seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi elossa oleva toimihenkilö kerrallaan ja hänellä on läsnäolo-oikeus seuran
johtokunnan kokouksissa. Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6§
Jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittanut siitä suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä taikka joka laiminlyö
jäsenmaksunsa suorittamisen määräajalla, voi seuran johtokunta erottaa seuran jäsenyydestä joko ikuisuudeksi tai määräajaksi. Tästä
päätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa seuran kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus johtokunnalle neljäntoista (14) vuorokauden
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
7§
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen. Muut johtokunnan jäsenet vuosikokous valitsee vuodeksi
kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja se on myös kutsuttava koolle, jos vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
8§
Seuran vuosikokouksen kutsuu kokoon johtokunta Seuran vuosikokouksen kutsuu kokoon johtokunta ilmoituksella yhdistyksen virallisilla
internet-kotisivuilla ja sähköpostitse suoraan jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen sen pitämistä. Samoin tapahtuu myös
muiden kuin vuosikokousten kokoon kutsuminen. Vuosikokous on pidettävä helmikuun kuluessa.
9§
Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa.
10 §
Seuran tili- ja toimintavuosi on 1:stä päivästä marraskuuta 31. päivään lokakuuta. Seuran tilejä tarkastavat vuosikokouksessa valitut
toiminnan- tai tilintarkastajat, joille johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajien on
jätettävä ne takaisin johtokunnalle lausuntoineen viimeistään 2 päivää ennen vuosikokousta.
11 §
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. esitetään seuran toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastajalausuntoineen/toiminnantarkastajalausuntoineen sekä päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
4. määrätään jäsenmaksujen suuruus,
5. valitaan erikseen johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi, varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä,
6. valitaan sihteeri, rahastonhoitaja joko johtokunnan jäsenistä tai ulkopuolelta sekä tarvittavat toimikunnat, mikäli kokous ei jätä tehtävää
johtokunnan asiaksi,
7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja mikäli tilintarkastusvelvollisuus täyttyy
8. annetaan toimintaohjeita vastavalitulle johtokunnalle sekä käsitellään muut esille tulevat asiat,
9. päätetään seuran pääasialliset viestintäkanavat
12 §
Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksikertaisella ääntenenemistöllä, paitsi niissä tapauksissa,
joista näissä säännöissä on erikseen mainittu. Tasaäänestyksen sattuessa ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
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Äänestykset kokouksissa tapahtuvat avonaisesti ellei vähintään kolme jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänioikeutettuja ovat kuusitoista
vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet seuran jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannatusjäseninä olevilla yhteisöillä ei ole
äänioikeutta.
13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos kutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään
kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista osanottajista sitä muutosehdotusta kannattaa.
14 §
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä seuran kokouksissa samalla
ääntenenemmistöllä kuin edellisessä pykälässä on mainittu.
15 §
Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous, miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran
varat ilman muuta on käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.
16 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.
Palaa takaisin katsomaan ostoskorisi sisältöä
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