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Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin15.7.2014

§ 01

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Kansantanssijat ry. Sen kotipaikka on Hyvinkää.

§ 02

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisiin kansantansseihin, -leikkeihin,
-musiikkiin ja -pukuihin liittyvien perinteiden vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä niiden käytön elvyttäminen. Yhdistys pyrkii edistämään myös muiden tanssilajien tunnettavuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tanssi-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia. Yhdistys ylläpitää yhteyttä toimialueensa viranomaisiin, alueella
toimiviin oppilaitoksiin, sekä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin järjestöihin.
Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä sen tarkoitusperiä edistäviin valtakunnallisiin järjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia esiintymisiä.

§ 03

Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä jokaisen yhdistyksen
tarkoitusta harrastavan tai toimintaa kannattavan henkilön. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai lapsijäseniä. Lapsijäsen on alle 16-vuotias jäsen. Lapsijäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Lapsijäsen ei ole oikeutettu osallistumaan äänestyksiin. Muut jäsenet ovat
varsinaisia jäseniä.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistykseen kunniajäseniä, joilla on samat oikeudet kuin muillakin varsinaisilla jäsenillä ja ovat vapautettu jäsenmaksun
suorittamisesta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

§ 04

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vaalikokous valitsee
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Muista jäsenistä on
vuosittain kolme erovuorossa, tarvittaessa arvan perusteella. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu taloudenhoitajan.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat läsnä. Hallituksen kokouksessa päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

§ 05

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.
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§ 06

Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilit ja
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi
viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta annettava kertomus toiminnantarkastuksesta hallitukselle.

§ 07

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa hallituksen
määräämänä aikana ja paikassa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
· esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
· esitellään tilit, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
· vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
· päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
mahdollisille tilivelvollisille.
· käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen
määräämänä aikana ja paikassa. Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
· käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
· päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
· valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
· valitaan hallituksen jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle
· valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
· käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 08

Kokouksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
(7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai kirjeitse
jäsenen ilmoittamalla osoitteella tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla.

§ 09

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.

