Suomen Jousiampujain Liitto Finlands Bågskytteförbund r.y.
1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on
Ramses r.y. ja sen kotipaikka on Porvoo
2.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on hyvän toveruuden merkeissä herättää ja
ylläpitää harrastusta jousiammuntaan sekä mikäli mahdollista edustaa
jäseniään kansainvälisissä jousiammuntakilpailuissa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi seura pitää harjoituksia ja kilpailuja joko
jäsentensä kesken tai toisten jousiammuntaa harrastavien yhdistysten
kanssa, hankkii tarvittavia urheiluvälineitä, toimeenpanee luentoja
ja esitelmätilaisuuksia, retkeilyjä, illanviettoja, juhlia ja
arpajaisia. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen
luvan.
3.§ Seuran kieli
Seuran virallinen kieli on Suomi.
4.§ Jäsenet
Seuran jäseneksi voivat päästä yksityiset henkilöt 6.§ ssä mainitulla
tavalla. Jäsenet jaetaan seuraavasti:
a) vuosijäsenet, jotka suorittavat jäsenmaksunsa vuosittain.
b) ainaiset jäsenet, jotka suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun.
c) kunniajäsenet.,
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan
esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on erikoisesti
ansioitunut jousiammunnassa tai erikoisesti tukenut seuran toimintaa.
5.§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosijäseniltä ja ainaisten jäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle
päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksuja.
6.§ Jäsen liittymisvaatimukset
Seuran jäseneksi pääsemiseen vaaditaan kahden jäsenen antamien
suosituksien lisäksi seuran johtokunnalle osoitettu kirjallinen
anomus. Seuran johtokunnalla on oikeus hyväksyä tai pätevän syyn
nojalla hylätä anomus.
7.§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
suullisesti erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä

sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka
seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
8.§ Johtokunta
Seuran asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta,
johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja
varainhoitaja, sekä 2..4 muuta varsinaista jäsentä.
Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Seuran johtokunnan tehtäviin kuuluu;
a) Seuran asioiden hoito yleensä, kokouksissa tehtyjen päätösten
toimeenpano.
b) Seuran taloudenhoito.
c) Kokouksen koolle kutsuminen.
d) Jäsenluettelon pitäminen.
9.§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
10.§ Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.
11.§ Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Seuran Vuosikokous eli kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun
johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran vuosi- tai
muussa kokouksessa käytetään avointa äänestystä tai jos joku sitä
erikoisesti vaatii, äänestetään suljetuin lapuin.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Varsinaiset kokoukset
Seuran Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle:
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi äänten laskija (voidaan valita vasta kun tarvitaan)
3. Todetaan:
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima edellisen vuoden
vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama
lausunto sekä päätetään tilipäätöksen vahvistaminen.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden
johtokunnalle
7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille
panemat muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle:
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi äänten laskija (voidaan valita vasta kun tarvitaan)
3. Todetaan:
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle.
6. Valitaan seuralle puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi .
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle johtokunta.
8. Valitaan toimintakaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajia.
9. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksut
toimintakaudeksi
10.Valitaan edustajat Suomen jousiampujain liiton
liittokokoukseen tai vaihtoehtoisesti annetaan
johtokunnalle valtuudet valita edustajat.
11.Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille
panemat muut asiat
12.Kokouksen päättäminen
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle 15 päivää ennen kokousta, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa voidaan käsitellä
kysymyksiä ilman ennakolta tehtyä ilmoitusta mikäli läsnäolijat
siihen suostuvat.
12.§ Seuran kokousten koolle kutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä,
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai
sähköpostitse
13.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
seuran vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös seuran purkamisesta on
vahvistettava seuran kokouksessa viimeistään 30 päivää myöhemmin
samalla äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään yhdistyksen varat seuran tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

