Säännöt 23.3.2011

Hollolan Kirkonseudun Kylät Ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hollolan Kirkonseudun Kylät Ry ja sen kotipaikka on Hollola

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia alueen
kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:



osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja



järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä



harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa



järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia



toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:



järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia



järjestää myyjäisiä



ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia



omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta



harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3. Yhdistyksen toiminta-alue
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Vesijärven länsirannalta seuraavat alueet Messilä, Tiirismaa, Hersala, Siikaniemi,
Kissala, Niemelä, Taaveli, Suomatka, Pyhäniemi, Vanhala, Kutajoki, Kotomäki, Kurensuo, Savistenpää, Parinpelto,
Kiikku, Uskila, Isomylly, Laitiala, Lahdenpohja, Manskivi ja Pappila (Hollolan kirkonkylä).

4. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki sen toiminta-alueen asukkaat tai vapaa-ajan asukkaat, sekä alueella toimivat
yhdistykset , yhteisöt ja yritykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenen on liittyäkseen
täytettävä jäsenlomake ja toimitettava se hallituksen jäsenelle allekirjoitettuna. Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallituksen jäsenelle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai sen
toimintaa tai joka on jättänyt täyttämättä kulloinkin voimassa olevat jäsenen velvollisuudet.

4.1.

Jäsenten velvollisuudet

Jäsenen on liittymisensä vahvistamiseksi suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää vuosikokous.

4.2.

Jäsenten oikeudet

Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

5. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,. Hallitus valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan,
Hallituksen jäsenistä ½ osa, tai lähinnä ½ osaa on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset
arvotaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2 – 9 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan lisäksi
varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsenrekisterinhoitajan.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Hallitus voi perustaa toimikuntia yhdistyksen toiminnan edistämiseksi. Toimikuntiin voidaan nimetä
myös yhdistyksen ulkopuolisia jäseniä.

6. Yhdistyksen toiminnantarkastajat
Yhdistykselle valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan
toimikausi on yksi vuosi.

7. Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuslausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Kokouskutsu on
julkaistava paikallislehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
hallitukselle esitetty.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.1.

Kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikallisessa
sanomalehdessä olevalla ilmoituksella tai sähköpostitse tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

8.2.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.

Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastuslausunnon esittäminen

6.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.

Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun ja mahdollisten
kokouspalkkioiden ja kulukorvausten suuruudesta päättäminen

8.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

9.

Toiminnan- ja varatoiminnantarkastajan valinta

10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen puheenjohtajalla tai hallituksen määrittelemällä henkilöllä on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi.
Pankkiasioissa nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla yhdessä.

10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

