BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisten budolajien harrastusta jäsentensä
keskuudessa ja toimintaan osallistuvien henkilöiden henkistä ja fyysistä kehittymistä
sekä opettaa heille budohengen mukaisia elämäntapoja. Yhdistyksen tehtävänä on
myös perinteisten japanilaisten kamppailulajien harrastusmahdollisuuksien ja aseman
parantaminen Suomessa. Yhdistys valvoo jäsentensä yhteisiä ja yleisiä
harrastustoimintaan liittyviä etuja lajitoiminnan piirissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen valmennus- ja koulutustilaisuuksia eri muodoissaan, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä lajiyhteyksiä olemalla
yhteistyössä vastaavien yhdistysten kanssa sekä toimeenpanna kilpailuja, näytöksiä,
kursseja ja juhlia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia,
harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, omistaa ja ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä yhdessä paikassa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa
toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3§

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä yhdistyksen piirissä harjoiteltavista lajeista kiinnostunut henkilö kirjallisen hakemuksen
perusteella.
Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen budolajien kehittämistyössä erityisesti
ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi nimittämisen suorittaa yhdistyksen kokous
hallituksen tehtyä asiasta esityksen. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä yksityisiä
henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa.

4§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan
maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteensa kuluvan
kalenterivuoden loppuun asti.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
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• rikkoo Suomen lakeja tai esiintyy budohengen vastaisesti
• laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen
• toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.
Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erotetulla ei ole
oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
5§

Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä kannattajajäsenten kannatusjäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen on jäsenmaksusta
vapaa. Jäsenen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksua, voi hallitus päätöksellään katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

6§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää kaksi (2) varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus niin päättää tai 30 päivän kuluessa
siitä, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kokoon
kutsuttu. Ylimääräisissä kokouksissa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista
asioista.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe-, mutta ei äänivaltaa.
Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli
jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

2(5)

7§

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle julkipanolla seuran ilmoitustaululla vähintään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8§

Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päätös
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, kannattajajäsenten kannatusjäsenmaksun suuruus ja
seuran ohjelmassa pidettävät budolajit seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
vuosittain
8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päätös
Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on
esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Asiat,
joita ei ole esityslistalla voidaan ottaa käsiteltäviksi ja päätettäviksi, mikäli asian käsittelyyn ottamista kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista
äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

9§

Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja
vastaa sekä yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta, jota näissä säännöissä kutsutaan hallitukseksi.
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Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 - 6 varsinaista jäsentä, sekä yksi varajäsen.
Puheenjohtajan toimikausi on kahden kalenterivuoden mittainen. Varsinaisten jäsenten
ja varajäsenen toimikausi on yhden kalenterivuoden mittainen.
Jos hallituksen varsinainen jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta
tulee hänen tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan syytä tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa ja jäsenen erottamista koskevassa asiassa voittaa erottamisesityksen vastainen mielipide.
10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muille yhdistyksen hallituksen jäsenille tai sen sihteerille.

11§

Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen omaisuus viimeisessä kokouksessa yhdistyksen
tarkemmin määräämälle oikeuskelpoiselle yhdistykselle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Yhdistyksen kokouksen päätöksiin, jotka käsittelevät yhdistyksen purkautumista tai
sääntöjen muuttamista, vaaditaan kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä
ja päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta ja sääntöjen muuttamisesta.
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13§

Liittyminen oikeuskelpoisen yhdistyksen jäseneksi
Yhdistys voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä liittyä valtakunnallisen tai kansainvälisen oikeuskelpoisen yhdistyksen jäseneksi.
Liittyminen sekä eroaminen edellä mainitun kaltaisista yhdistyksistä on pätevä vain, jos
kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaa.
Kokouskutsussa on mainittava jäseneksi liittymisestä tai eroamisesta.

14§

Yhdistyslaki
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.
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