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SALON SEUDUN SUKUTUTKIJAT RY SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Salon Seudun Sukututkijat ry. Kotipaikka on Salo.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suku- ja henkilöhistoriallista harrastusta ja tutkimusta sekä toimia
yhdyssiteenä lähinnä Salossa ja lähiympäristössä asuvien sukututkijain kesken.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee keskusteluja ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa
sukututkimusta koskevaa keruuta ja julkaisutoimintaa, antaa sukututkimusta koskevia neuvoja ja tietoja
sekä järjestää opintomatkoja, retkiä, kursseja ja näyttelyjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys toimeenpanee arpajaisia, myyjäisiä yms.
4§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka
yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistys voi vuosi- ja syyskokouksessaan tekemällään päätöksellä
kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen huomattavasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai
sen edustamia tutkimusaloja.
5§
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenen,
joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahtena perättäisenä vuotena, voidaan hallituksen päätöksellä
katsoa eronneen yhdistyksestä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6§
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan, sekä kuusi kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista
puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäisen kerran arvan perusteella.
7§
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset
virkailijat, jotka kaikki voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa.
9§
Yhdistys, jonka toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi, kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen
kokoukseen, jotka ovat vuosikokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
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Vuosikokouksessa
1. Esitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä tilit ja
toiminnantarkastuslausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja taloudenhoitajalle.
3. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottamalla huomioon näiden
sääntöjen 10 §:ssä säädetty 10 päivän määräaika.
Syyskokouksessa
1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
2. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
3. Määrätään jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi.
4. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevaa vuotta
varten.
5. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1 varahenkilö.
6. Päätetään tavasta, jolla muut tiedonannot kuin kokouskutsut saatetaan jäsenten tiedoksi.
7. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista vuosikokouksessa
noudatettavaa menettelyä noudattaen.
10 §
Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10
jäsenistä kirjallisesti pyytää hallitukselta kokouksen toimeenpanemista antamassaan kirjeessä määritellyn
asian käsittelemistä varten. Hallitukselle on tällöin varattava aikaa 10 päivää oman lausuntonsa valmistamiseksi asiassa. Kaikissa kokouksissa on avoin äänestys, ellei kolme jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
11 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja/tai sähköpostitse.
12 §
Yhdistys voi toimintansa tehostamiseksi muodostaa jaostoja, joiden jäsenet, tehtävät ja valtuudet määrätään yhdistyksen kokouksessa tai, niin päätettäessä, hallituksessa.
13 §
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan ja
hallitsemaan kiinteää omaisuutta.
14 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kokouksessa
vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava yhdistyksen
tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
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