
Lilntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat r.y.

TOIMINTASIi,'iNNOr

I Nimi, kotipaikka,perustamisaika,toiminta-alue ja kieli

1$

Yhdistyksen nimi on Liintisen Keski-suomen Moottorikelkkailijat r,y. Kotipaikka on Multian kunta Keski-
Suomen liiiiniss0. Toiminta-alueena Multian, Keuruun ja Petiijiiveden kunnat, Yhdistys on perustettu Marraskuun
17 p:nii 1988 ja siitii kaytetddn niiissii siiiinnOissit nimitystii kerho. Kerhon kieli on Suomi. 

-

II Kerhon tukoitus

2S

Kerhon tarkoituksona on edistal ja yllapitaa moottorikelkkaharrastusta kerhon toiminta-alueella siten, ett6 mah-
dollisimman moni kerhon jilsen harrastaisi mottorikelkkailua edellytystensiija tarpeittensa mukaisesti, ja moottori-
kelkkailuun erityisesti lakien, asetusten, liikennesiiiinttijen ja urheilun hengessii kasvattamalla jasenista-an ajokult-
tuurin vaatimuksista selvilla olevia taitavia ja huolellisia ajajia.

III Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan kerho toteuttaa:

Tarj oamalla j iisenilleen

- yhteisiii safareja
- kouluiustoimintaa
- kilpailutoimintaa
- valmennus, ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- valistus - ja kasvatustoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa

KinnittamAla ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja
muiden yhteisdjen huomiota sekd pyrkimflllh omatoimisesti moottorikelkkailu harrastuksen ke

hittlimiseen ja sille tarpeellisten ajoharjoittelu- ja kilpailupaikkojen hankkimiseen ja hoitamiseen.

Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekii omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistojii ja irtainta omaisuutta sekti harjoittamalla majoitus- ja ravitsemusliiketth.

4$

Liiton jiisenenii kerho noudattaa toiminnassaa liiton siitintojti ja toimintaperiaatteita. Kerho voi
olla Suomen valtakunnan urheilutiiton SVIIL:n Keski-suomen piiri r.y:n j6sen.

3$



ry Kerhoon liittyminen, siitfi eroaminen ja erottaminen

s$

Kerhon jiiseneksi voi hallitus hyvaksyti henkilon, joka sitoutuu noudattamaan kerhon ia liiton
stiiintoj li j a patitoksiti,

Kunniajiiseneksi voidaan hallituksen esityksostii kerhon kokouksen ptihtoksellii kutsua henkil6,
joka on erittain huomattavasti edistiinyt kerhon toimintaa.
Kunniajasenen arvo on elinikiiinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kerhon kokouksen piiiitdksell?i kutsua kerhon puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilO, Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikliinen.

Kannattavaksi henkilojaseneksi voi kerhon hallitus hyvtiksyii yksityisen henkilon ja
kannattavaksi yhteisojtiseneksi oikeuskelpoisen yhteisdn, joka tukee kerhon toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajiisenmaksun,

Kannattavalla yhteisojasenellb on puhe- mutta ei iiiinioikeutta kerhon kokouksessa.

Kerho pitiiii yhdistyslain edellytttimtib jiisenluetteloa.

6$

Jtisen joka haluaa erota kerhosta, tehk66n siita kirjallisen ilmoituksen kerhon hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siita suullisesti kerhon kokouksessa poytakirjaan merkitsemistii
varten. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterir,uoden alusta, mutta eroava on velvollinen suoritta-
maan maksunsa seka muut nliden siiiintojen edellyttamat velvoitteet kuluvan kalenterivuoden
loppuun asti.

7$

I{allitus voi erottaa kerhostajbsenen, joka

- laimilyo jiisenmaksunsa suorittamisen
- toimii kerhon sdiintojen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii kerhon ja liiton tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota kerhon seuraavaan kokoukseen, Vetoomus on annettava tiedoksi kirjal-
lisesti kerhon hallitukselle 14 ptiiviin kuluessa kirjallisen erottamispiitoksen postituspiiiv6st6, ttitii piiiviiii
Iukuunottamatta. Hallitus on kutsuttava koolle kerhon kokous viihintiiiin 30 ptiiviin kuluessa vetoo-
muksensaatuaan. Ellei vetoomusta esitetii edelliimainitussa jiirjestyksessii, tulkoon erottamispliiitos
voimaan heti miiErtiajan piiiityttyii, mutta muussa tapauksessa katsottakoon j6sen kerhosta eiotetuksi
vasta sitteq kun kerhon kokous on erottamispdtitoksen vahvistanut
Erotetulla ei ole oikeuttavaaria takaisin kerholle suorittamiaan maksuia.

Liittymis- ja jiisenmatsut

8$

Jiseniltii kannettavien liittymis- ja jasenmaksujen sekti kannattajajiisenmaksujen suuruudesta
pdbttAii kerhon r,uosikokous.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jbsen jasenmaksujen suorittamisesta sek6 nimetii jtisen ainais-
jiiseneksi, jos
- hain on suorittanut liittymis- ja jasenmaksunsa ja on ollut kerhon jiisenenl viihint;idn 20 vuotta tai
on tehnyt kerholle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjiisen on vapaa jlisenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jiisenoikeudet sailyvat.

v



VI Kerhon hallinto
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Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessa jonkun
hallituksen jdsenen kanssa,

Vtr Vuosikokouksetjaylirnliiiriiisetkokoukset

11$

e$

Kerhon t
haritus, j ouksen valitsema

Hallituks

valitaan kahdeksi wodeksi kerrallaan siten. ettii
ssa olevaksi voi ilmottautua vapaaehtoisesti tai

an tai hAnen ollessa estynyt varapuheenjohtajan
) jiisenen ollessa saapuvilla. Hatlituksen kokouksissa
istdllii. Atinten mennessi tasan ratkaisee puheen-johtljan 2iiini. Jos yksikin hallituksen jasen vaatii on iiiinestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos a;inet

tiilloin menevdt tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtiivii on:

- Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
- Hyvtiksyd uudet jiisenet ja erottaa j[senet huomioiden niiiden siiiintojen 8g miiiiriiykset sekti

pitii5 j dsenluetteloa..
- hgital kerhon asioita jaostojen, palkattujen asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla, jotka
viirneksimainitut hallitus ottaa ja erottaq ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset,

- vastaa kerhon omaisuuden- ja talouden hoidosta,
- valvoa ja tarkastaa kerhon lddanpitoa,
- vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat,
- laatii vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliselta vuodelta.
- toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimdiiriiisten kokousten piiiitokset,
- miiariita ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ia aika.
- jarjestaa kilpailuja ja vahvistaa kilpailusdannot, 

"

- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa wotta varten ja esittaa se vuosikokoukselle
hyv0ksytt2ivtiksi.

Vuosikokouksessa:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja j a kaksi poyttkirjan tarkastaj aa;
2) todetaan kokouksen laillisuus:



3) esitetiiiin hallituksen kertomus edellisend vuonna;
4) stajien lausunto; ja vahvistetaan tilinptiiitos.5) itutseleja rahasionhoitajaile

[,;sekii
6) m[t asiat.

'Syyskokouksessa: i-:

1 ) valitaan kokouksen puheenj ohtaja j a kaksi poytiikid an tarkastaj aa.
2) todetaan kokouksen laillisuus
3) v_alitaan hallituksen puheenjohtaja ja eroworossa olevien tai eronneiden hallituksen jasenten

tilalle uudet jasenet.
4) valitaan tilintarkastajat ja heidiin varamiehensb,
5) valitaan tarpeelliset jaostot
6) kasitellaih hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousalio seuraavalle vuodelle7) simaksujen suuruudet.
8)
9) iat.

12$

Vimtiiirliinen kokous pidetlitin silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vahintaan
kymmenesosa (1/10) kerhon jiiseniste on siita tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle
Ylimiiiirtiisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan ktisitelt6viksi.
Kutsu tapahtuu samalla lailla kuin vuosikokoukseenkin. Puhetta ylim[ariiisissti kokouksissa
johtaa hallituksen puheenjohtaja.
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K"lhgtl hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettiivii poytakirjaa. Kerhon kokousten poytiikirjat
on.kokouksen puheenjohtajan tai sihteerin allekirjoitettavaja valittujen poyttikirjan tarkastajien
tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostoien poytakirjat iarkasteiaanloko heti tai
seuraavassa kokouksessa.

flnlstVksissd 
ratkaisee yksinkertainen ii.lintenenemmisto, ellei naissti s66nnoissii ole toisin maarftry,

Aiinten mennpssA tasan ratkaisee puheenjohtajan aani paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa
tapahtuu vaadittaessa iiiinestys suljetuin lipuin. Jokaisella ainaisella jiisenellb sekd eriiantvneen vuosimak
sunsa maksarfeella vuosijhsenellli on yksi tilini. Kunnia- ja kannattavilla jitsenilla sekii kunniapuheen-
johtajalla on kerhon kokouksissa puheoikeus.

Hallituksen rlaalissa ovat entisen jlisenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka niiiden
siiintojen mukaan ovat diinioikeutettuja.

Kerhon talor,ts

16$

n 31. piiiviiiin.
ilintarkastajien tarkastettavaksi viimeisttiiin
ttaa ne lausuntoineen hallitukselle viineistiiAn

ot

r4$
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D( Muita miiiirflyksiSi

17$

Kerhon kokous voi n,iiden siiflntdjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteroimiittomi6 alaosastoja
ja valita niiihin tarpeeliset johto- ja toimielimet.
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Niiiden saaftojen muuttamisesta piiiittiiti kerhon kokous. Ollakseen patev{i, on pii,iitoksen saatava
l2isniiolevien hiinioikeutettujen jtisenten kolme neljiiso san (314) aantlnenemmi*ion ka.uratur.

1e$

Pa6tos kerhon purkamisesta voidaan tehdii ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan t6ll6in, etta
viihintit2in kaksikolmannesta (2/3) annetuista i\austapuoltaa piiatosta. loJ t<er.ho purkautuu iai
lakkautetaan, siirtyvlt sen jnljelle jtiineet varat jollekin ensisiaisesti moottorikelkkailua tai
moottoriurheilua edistiiviille rekisterdidylle j6rjest<ille.
Kokous kttsussa on mainittava kerhon purkamisesta. Kerhon purkamisesta on ilmoitettava
yhdistysrekisteriin,

20$

Sen lishksi mita naisse siiAnnoissii on maiiratty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain m6iirbyksi6.


