SIKU-MOTO MC SÄÄNNÖT
Siku-Moto Ry
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SIKU-MOTO ja sen kotipaikka on Kuivaniemen kunta.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Kerhon toiminnan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen.
Kerhon toiminta tukee yhteiskuntakelpoista matkamoottoripyöräilyä ja moottoriharrastus
aatetta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää kokouksia, tiedotus- ja valistustilaisuuksia,
jäsenilleen koulutuksia moottoripyörän hallintaan ja ennakoivaan liikennekäyttäytymiseen
sekä tukee ehdotuksia ja aloitteita moottoripyöräilyn kehittämisestä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.
Yhdistys voi harjoittaa kahvila ja ravitsemusliiketoimintaa, kumpaakin enintään yhdessä
liikepaikassa.

3. JÄSENET
Kerhon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa moottoripyöräilystä kiinnostunut, joka hyväksyy
kerhon tarkoituksen, säännöt ja lupautuu noudattamaan niitä. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta kerhon hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta puhuen kokouksessa.
Johtokunta voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta tai jäsen on omalla käytöksellään rikkonut kerhon sääntöjä ja
toimintaperiaatteita.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

6. JOHTOKUNTA JA HALLITUS
Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä
viisi muuta jäsentä. Toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.
Johtokunta
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan sekä sihteerin.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestämään jouduttaessa voittaa äänten enemmistö, äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN
Kerhon nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.
8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammitoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun
johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen kerhon jäsentä tai
vähintään 1 / 10 äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii. Kerhon kokouksissa on jokaisella
jäsenellä yksi ääni.
Kerhon kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista jäsenten äänistä.

10. KERHON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Johtokunnan on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai myöhemmän päätöksen mukaisesti
tekstiviestillä.

11. VUOSIKOKOUS
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus.
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.

