Kiipeilykerho Vertikaali ry:n säännöt
I

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminnan tarkoitus
1§

Yhdistyksen nimi on Kiipeilykerho Vertikaali ry ja sen kotipaikka on Tampereen
kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kiipeilyliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia
jäsentensä kiipeily- ja vuoristoretkeilyharrastuksen edistämiseksi.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Osallistuu Suomen Kiipeilyliitto ry:n järjestämiin tapahtumiin, kokouksiin ja
kilpailuihin
2. Järjestää kerhoiltoja, kursseja sekä muita koulutustilaisuuksia jäsenilleen
3. Järjestää kiipeilytapahtumia, kilpailutoimintaa ja vuoristoretkiä jäsenilleen
4. Harjoittaa ulospäin suuntautuvaa toimintaa järjestämällä tiedotustilaisuuksia,
esitelmiä sekä kursseja
4§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1. Kerää vuosittaisen jäsenmaksun jäseniltään
2. järjestää tarpeen mukaan keräyksiä sekä arpajaisia ja osallistuu talkoisiin
3. perii osallistumismaksuja kurssi- ja koulutustilaisuuksista
4. Harjoittaa tarvittaessa taloudellista toimintaa

II

Yhdistyksen jäsenet
5§

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän
vuotuisen jäsenmaksun.

6§
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun
suorittamisen, voi hallitus erottaa jäsenyydestä.
Päätökseen voi erotettu hakea muutosta kirjallisesti yhdistyksen kokouksessa. Muutoksen
hakukirjelmä on jätettävä yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden
kuluessa siitä päivästä, jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon.

III

Yhdistyksen kokoukset
7§

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi, syyskokous ja kevätkokous.
Syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä
ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista
palkkioista.
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan uudet jäsenet
erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
11. Nimetään edustajat Suomen Kiipeilyliitto ry:n kokouksiin.
12. Päätetään miten yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan.
13. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä
ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään edellisen kauden toimintakertomus.
5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille
myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
7. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
9§
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenistölle vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen päättämällä tavalla.
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys
hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
10§
Äänestykset yhdistyksen sekä hallituksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

IV

Yhdistyksen toimielimet
11§

Yhdistyksen hallituksen muodostaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään neljä (4), enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa (ensin arvan, sitten vuoron mukaan).
12§
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa.
2. Hoitaa yhdistyksen taloutta talousarvion rajoissa.
3. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta.
4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja
huolehtia päätösten toimeenpanosta.
5. Valita tarpeelliset edustukset, toimikunnat sekä työryhmät ja nimetä niille
puheenjohtaja. Toimikunnan jäsenet voivat olla myös yhdistyksen ulkopuolisia
asiantuntijoita.
6. Hyväksyä yhdistystä sitovat sopimukset.
7. Kantaa ja vastata yhdistystä koskevista asioista.
13§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on luovutettava tilintarkastajille
viimeistään helmikuun 15. päivänä tilintarkastusta varten.

14§
Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja muu toiminta, laatia niistä
kirjallinen lausunto ja jättää se hallitukselle kevätkokouksessa esitettäväksi.
15§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai se toimihenkilö, jolle hallitus on
myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

V

Muut määräykset
16§

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä
kahdessa (2) vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Päätös
tulee voimaan jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut
vähintään 3/4 ääntenenemmistö.
17§
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneiden varojen käytöstä päätettävä
jälkimmäisessä 16 § mainitussa kokouksessa.

