SÄÄNNÖT

SUKELLUSSEURA SIMPPU RY, SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka

Versio 3.0

Yhdistyksen nimi on Sukellusseura Simppu r.y. ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä uima- ja hengenpelastustaidon kohottaminen,
urheilusukellustaidon ja tekniikan, erilaisten vedenalaisten toimintamuotojen kehittäminen, meripelastus ja
etsintäpalveluun osallistuminen sekä vedenalaisen luonnon ja esineiden vaaliminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
•
•

•
•

Toimeenpanemalla jäsenistölleen koulutustilaisuuksia, harjoitustilaisuuksia, retkiä, näytöksiä ja
kilpailuja.
Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa
viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien urheilusukelluksen
kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden
edellytysten luomiseen.
Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä, 15 vuotta täyttänyt henkilö,
joka suorittaa vuosikokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuosikokouksen kutakin vuotta kohden
määräämän jäsenmaksun ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sekä Sukeltajaliitto ry:n sääntöjä,
määräyksiä ja ohjeita.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erityisen huomattavalla tavalla ovat edistäneet
yhdistyksen toimintaa tai sukellusharrastusta. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen
kokouksessa ja sen tulee saada 3/4 annetuista äänistä.
Kannattaviksi jäseniksi voi hallitus ottaa henkilöitä, jotka maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän
vuosittaisen jäsenmaksun. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta, eivätkä he voi toimia yhdistyksen
toimihenkilöinä.
Nuorisojäseniksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta nuorempia henkilöitä. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta,
eivätkä he voi toimia yhdistyksen toimihenkilöinä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
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Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka:
•
•
•
•
•
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Laiminlyö jäsenmaksun maksamisen.
Toimii seuran sääntöjen vastaisesti.
Rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.
Toimii Sukeltajaliitto ry:n tarkoitusperien vastaisesti.
Vaarantaa oman tai toisten sukeltajien turvallisuuden laiminlyömällä yhdistyksen tai Sukeltajaliitto
ry:n sukellusturvallisuutta koskevia ohjeita.

Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä 14 vuorokauden kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, kirjallisen valituksen
hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 vuorokauden kuluessa
valituksen saatuaan.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

4 § Jäsenmaksut
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä kunniajäseneksi
henkilö
•
•

joka on tehnyt yhdistykselle huomattavia palveluksia
urheilullisten tai taloudellisten syiden johdosta

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

5 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sähköpostilla ja
julkaistaan seuran internet-sivuilla tai Salossa ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta.

6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous, joka pidetään maaliskuun loppuun
mennessä ja syyskokous, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, jolloin kutsu kokoukseen on lähetettävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun
vaatimus on hallitukselle esitetty.
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Ehdotukset yhdistyksen kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava hallitukselle vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille kokouskutsun yhteydessä.
Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole jonkin asian
ratkaisemisesta toisin määrätty.
Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu jäsen sitä vaatii.
Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa
tasatuloksen sattuessa ratkaisee arpa.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään
valitut tarkastajat ja hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa
kokouksessa.

7 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajana ei voi toimia
yhdistyksen puheenjohtaja.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.
6. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Valitaan edustajat Sukeltajaliitto ry:n kyseisen kalenterivuoden kokouksiin.
8. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.

8 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajana ei voi toimia
yhdistyksen puheenjohtaja.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.
6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
7. Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
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8.
9.
10.
11.
12.

Päätetään muista jäseniltä perittävistä maksuista.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka nimetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Valitaan hallituksen muut varsinaiset sekä varajäsenet sääntöjen 9 §:n mukaisesti.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.
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9 § Hallitus ja sen tehtävät
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen
valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi toiminatavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut
kuusi varsinaista jäsentä; sekä lisäksi kaksi, vuodeksi kerrallaan valittua, varajäsentä. Jos hallituksen jäsen
kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tulee hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi
toimikaudekseen, eniten ääniä saanut varajäsen.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtaja, sihteerin ja taloudenhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajansa kutsusta
tarvittaessa, tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii,
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa.
Pitää jäsenluetteloa.
Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta.
Laatia ja esittää yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi vuosikertomus ja tilinpäätös.
Laatia yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella kokoukselle esitettävät asiat.
Toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille.
Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
Päättää yhdistyksen ansiomerkkien ym. huomionosoitusten myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä.
Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
Luovuttaa tarvittavat asiakirjat toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa
ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Hoitaa muut esille tulevat yhdistyksen asiat.
Nimetä tarpeelliseksi katsomansa jaokset avukseen valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja
tehtäviä.
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10 § Tilit ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa
ennen kevätkokousta
Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on kevätkokousten välinen aika.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Raha-asioissa taloudenhoitaja yksinään.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muutos ja lisäysehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian yhdistyksen
kahden perättäisen, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävän, kokouksen ratkaistavaksi. Molemmissa
kokouksissa esityksen on saatava vähintään 3/4 äänten enemmistö tullakseen hyväksytyksi. Ensimmäisen
kokouksen jälkeen ehdotukseen ei voi tehdä muutoksia.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin
pidettävässä, kokouksessa sillä tavalla ja samalla äänten enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä
määrätään.
Jos yhdistys puretaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Sukeltajaliitto ry:lle tai jollekin muulle yhdistyksen
tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

14 § Yhdistyslaki
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
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