TURUN KISKOLIIKENNEKERHO RY. / YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on Turun Kiskoliikennekerho ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kiskoliikenteen eri muotoja harrastavien
yhdyssiteenä Turun seudulla.

3§

Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm.:

4§

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen päämääristä kiinnostunut ja sen
toimintaa kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus jäseneksi
hyväksyy.

5§

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

6§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut
puheenjohtaja ja kolmesta viiteen jäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen
syyskokouksessa. Toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä. Mikäli hallituksen jäsen
kesken toimikautta eroaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus valita sopivaksi
katsomansa henkilö hallituksen täydennykseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai jos kaksi sen jäsenistä
sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kaksi jäsentä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheen- johtajan kannattama mielipide.

8§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,
kukin erikseen.

9§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle kahden viikon kuluessa
tilien vastaan-ottamisesta.

-kerhoiltoja
-pienoisrautatietoimintaa
-tutustumismatkoja
-rautatiehistoriallisesti merkittävän aineiston
keräämistä ja säilyttämistä
-julkaisutoimintaa.

10 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kullekin jäsenelle toimitettavalla kirjallisella
kutsulla tai paikallisessa sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella, joka on
saatettava jäsenen havaittavaksi viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta
kokouspäivää lukuunottamatta.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka – marraskuussa:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tuloja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa;
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi – maaliskuussa:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto;
4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille;
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §

14 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat
kokouksen päättämällä tavalla kiskoliikenneharrastusta edistävään toimintaan .
Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

