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YHDISTYKSEN SÃÃNNÔT

Nimi:
Kotipaikka:
Osoite:
Rekisterinumero:
Merkittyrekisteriin:
Jãljennosannettu.
1. Yhdistyksen

SEITOKAI - KARATE DO SHOTOKAN ry
Helsinki
Kirvesmiehenkatu 4
00880 Helsinki
211.330
29.10.2413
29.10.2413

nimija kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SEITOKAI

-

KARATE DO SHOTOKAN RY ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdis§ksen tarkoituksena on edistàâ ja levittâà kiinnostusta Karateen sen kaikissa muodoissaan
seká parantaa jàsentensâ fyysistà ja psyykkistà kuntoa. Lisáksi yhdistys edistàâ aidon
urheiluhengen ja itsepuolustuslajeihin liittyvân pysyván kiinnostuksen syntymistâ.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoamalla tietoa ja pâàsyn harjoituksiin ja
tapahtumiin, jotka edistâvât jàsenten harjoittelua, opettavat jàsenille sosiaalisÍa taitoja,
arvoja, motivaatiota, itseluottamusta, itsekuria, reaktioita, arvostusta, koordinaatiota,
fyysistâ kuntoa ja rentoutumista.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voijárjestâá rahankeráyksià ja arvontoja hankittuaan ensin
edellâ mainitun kaltaiseen toimintaan vaadittavan luvan. Yhdistys voi myos pyytãá kohtuullisen
osallistumismaksun jârjestámistáàn karatetapahtumista tai kursseista sekà járjestâá kyseisissà

tapahiumissa pienimuotoista maksullista virvoke- yms. tarjoilua. Lisáksi yhdis§s voi
harjoittaa pienimuotoista láhinnâ jásenille suunnattua Karate- ja itsepuolustustarvikkeiden
sekâ seuran logolla varustettujen tuotteiden myyntià.
3. Jâsenet
Yhdistykseen jâseneksi voi liittyá jokainen, joka hyvàksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sàànnot.
Jâsenet hyvâksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
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4. Jàsenen eroaminen ja erottaminen
Jàsenellá on oikeus erota yhdistyksestêi ilmoittamalla siità kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittáváksi
poytàkirjaan. Hallitus voi erottaa jàsenen yhdis§ksestã, jos jásen on jâttânyt erâántyneen
jásenmaksunsa maksamatta tai muuten játtányt tâyttáimâttá ne velvoitukset, joihin hàn on
yhdistykseen liismâllá sitoutunut tai on menettelylláán yhdistyksessâ tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystà tai ei enàâ táytá laissa taikka yhdis§ksen sâânnôissá
ma

inittuja jâsenyyden ehtoja.

5. Liitb/mis- ja jásenmaksu
Jásenittá perittâvàn liittymismaksun ja vuotuisen jâsenmaksun suuruudesta pâáttâá vuosikokous.
6. Hallitus
yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2
muuta jâsentâ. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten vâlinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekà ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hànen
estyneená olÍessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat síihen olevan aihetta taí kun
vàhintáân puolet hallituksen jâsenistâ sitâ vaatii. Hallitus on pâátosvaltainen, kun vâhintàân
puolet sen jâsenistà, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on làsnâ. Âánes§kset
ratkaistaan ehdoüomaila âântenenemmistollà. Ãànten mennessâ tasan ratkaisee puheenjohtajan
ââni, vaaleissa kuitenkin arPa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhd

is§ksen

ni

men

ki

rjoittaa hal lituksen puheenjohtaj a yksi n.
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Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. TilinpêiàtÕs tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistáân kuukautta
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirlallinen
lausuntonsa viimeistâàn kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdissksen vuosikokous pidetáân vuosittain hallituksen mâàrââmánâ pâivànà tammi-toukokuussa.
Ylimâáràinen kokous pidetâán, kun yhdistyksen kokous niin pâáttââ tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vàhintàêin kymrnenesosa i1110) yhdis§ksen âânioikeutetuista
jâsenistà sità hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on pidettávâ kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitá, kun vaatimus sen pitàmisestá on
esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jásenellà yksi áâni. Yhdis§ksen
kokouksen páâtôkseksi tulee, ellei sáânnôissâ ole toisin máâràtty, se mielipíde, jota on
kannattanut yli puolet annetuista âànistà. Ãánten mennessâ tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ââni, vaaleissa kuitenkin arpa'
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0. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle váhintáàn seítsemán vuorokautta ennen
kokousta jásenille postitetuilla kirjeillâ, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvâssá
1

sanomalehdessâ tai sàhkôpostitse.
1

1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa kâsitellàân seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pôytàkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi áântenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja pâátosvaltaisuus
4. hyvâksytâán kokouksen tyôjârjestys
5. esítetâán tilinpáátos, yuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. páátetâàn tilinpââtôksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontâmisestâ hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seká liittymis- ja jàsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jàsenet
9. valitaan yksitai kaksitoiminnantarkastalaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
ka ksi ti i ntarkastajaa ja va rati ntarkastaja a
Ii

I

10. kÉisitelláân muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikàli yhdistyksen jásen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen kâsiteltàváksi,
on hânen ilmoitettava siità kirjallisesti hallitukselle niin hyvissâ ajoin, ettâ asia voidaan
sisàllyttàâ kokouskutsuun.
12. Sâàntójen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Páàtós sáàntôjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtávà yhdistyksen kokouksessa
vâhintáân kolmen neljâsosan (3/4) enemmistôllâ annetuista âànistâ. Kokouskutsussa on mainittava
sâàntojen muuttamisesta taiyhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa kàytetáàn
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistâmiseen purkamisesta pààttáván kokouksen
màâráâmâllà tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi káytetáân sen varat samaan
tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijárjestelmâstâ. Patentti-

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperàinen ilman
altekirjoitusta.
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