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Järvenpään Jousiampujat ry - säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Järvenpään Jousiampujat ja sen kotipaikka on Järvenpään
kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on pääasiassa jousiammunnan ja muun urheilun ja
liikuntakasvatuksen edistäminen Järvenpään kaupungissa.
Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä yhteisiä harjoituksia ja jousiammuntakilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia sekä harjoittamalla liikuntakasvatusneuvontaa ja muuta vastaavaa valistustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja
varojenkeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan.

3§
Jäsenet voivat olla vuosi-, ainais- ja kunniajäseniä. Näiden lisäksi yhdistyksessä voi
olla erityisiä kannattajajäseniä.

4§
Yhdistyksen vuosi- ja ainaisjäseniksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka haluaa
toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi hyväksyy.

5§
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous päättää kutsuttavaksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisesti ansioitunut jousiammunnassa tai toiminut muuten ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä henkilön, joka on merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa
tahi henkilön, jolle yhdistys muutoin haluaa osoittaa erityistä kunnioitustaan. Jos

JJA - Säännöt

Sivu 2 / 4

kokous ei hyväksy hallituksen esittämää henkilöä kunniajäsenekseen, asia raukeaa.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen tahi oikeushenkilön, joka
sitoutuu suorittamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun ja joka haluaa toimia
yhdistyksen toiminnan ja päämäärä tukemiseksi.

6§
Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksen tekemisestä lukien.

7§
Yhdistyksen vuosijäsenet suorittavat vuotuisen, ainaisjäsenet kertakaikkisen jäsenmaksun, jotka yhdistyksen syyskokous määrää. Yhdistyksen syyskokouksen tulee
niin ikään vahvistaa kannattajajäsenten vuotuinen maksu. Kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksua, eivätkä muitakaan senkaltaisia maksuja.

8§
Yhdistyksen vuosi- ja ainaisjäsenten tulee liittyessään suorittaa yhdistyksen
syyskokouksen kulloinkin määräämä liittymismaksu.

9§
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksen johtokunta, johon kuuluu vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, ja kaksi muuta jäsentä.

10 §
Johtokunta valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
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11 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

12 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin erikseen.

13 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on
annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viikon kuluessa
tilien vastaanottamisesta.

14 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viikkoa ennen kokousta julkaistulla
sanomalehti-ilmoituksella.

15 §
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-lokakuussa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2. todetaan kokouksen laillisuus
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä
tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
4. valitaan johtokunnan edustajat Suomen Jousiampujain Liitto - Finlands Bågskytteförbund ry:n sekä muitten järjestöjen kokouksiin
5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi jäsentä
sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2. todetaan kokouksen laillisuus
3. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 §
Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan, voidaan hänet erottaa
yhdistyksestä kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 läsnä olevista jäsenistä
on kannattanut.

17 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotuksen kummassakin kokouksessa on saavutettava 3/4 äänten
enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

18 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutaan yhdistyksen varoista
Suomen Jousiampujain Liitto ry:lle.
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