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Jyväskylän liitokiekkoilijat ry:n hallituksen ehdotus
sääntömuutoksista
Ehdotetut muutokset on tummennettu. Nykyiset säännöt voi tarkistaa täältä

5. Liittymis-- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja jaostokohtaisen jäsenmaksun
suuruudesta
päätetään
ultimatejaoston
osalta
kevätkokouksessa
ja
frisbeegolfjaoston osalta syyskokouksessa tai yhdistyksen muussa kokouksessa.
Frisbeegolfjaoston jäsenkausi on kalenterivuosi ja ultimatejaoston jäsenkausi
on toimintakausi (1.4.-31.3.).

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut
puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen
toimikausi
on
1.4.-31.3.
Hallitus
valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Hallitus
kokoontuu
puheenjohtajan
tai
hänen
estyneenä
ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan toteuttaa myös
ryhmäpuheluna tai reaaliaikaisena verkkokeskusteluna.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Tilikausi ja toiminnan tarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.4.-31.3. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimikausikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa
ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi--maaliskuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Ylimääräinen kokous
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voidaan toteuttaa myös ryhmäpuheluna tai reaaliaikaisena
verkkokeskusteluna.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
toimintakaudelle, sekä liittymis-- ja jäsenmaksun suuruus
toimintakaudelle ultimatejaoston osalta

seuraavalle
seuraavalle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa 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, toimikausikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan liittymis-- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
frisbeegolfjaoston osalta
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Lisäksi yhdistyksen hallitus
voi tuoda yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi muita tarpeelliseksi katsomiaan
asioita.

Muita kuin yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita voidaan ottaa perustellusta syystä
päätettäväksi yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä ilman, että niitä on
mainittu kokouskutsussa.

