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Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Laivaston Radioamatöörit r.y. ja sen kotipaikka
on Turku.

Tarkoitus ja sen toimintamuodot

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Radioamatööriharrastuksen edistäminen ja ylläpitäminen,
- olemalla yhteisönä yksityisille radioamatööreille,- avustamalla ja
ohjaamalla käytännöllisesti ja tietopuolisesti radioamatööreiksi
aikovia ja radioamatöörejä,
- toimeenpanemalla leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia
radioamatöörien sekä muiden harrastuksesta kiinnostuneiden tietojen
ja taitojen edistämiseksi.
2. Ylläpitää radioasemaa ja siihen liittyvää materiaalia, kuten
radioita, antenneja, mittalaitteita, työkaluja ja asennustarvikkeita
sekä alaa koskevaa kirjallisuutta ja julkaisuja. Hankkia edellä
mainittuja tavaroita yhdistyksen ja sen jäsenistön käyttöön.
3. Toimia tarpeen vaatiessa yhdistyksen jäsenten yhteisenä
edustajana koti- ja ulkomailla.
4. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen
etuuden hankkiminen yhdistykselle tai yhdistyksen toimintaan
osallistuville.

Jäsenyys

3 §

Yhdistyksen jäseniä voivat olla radioamatööritoiminnasta
kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia
jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi
jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi hyväksymisestä päättää
yhdistyksen johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella.

Yhdistykseen liittyessään sitoutuu jäsen noudattamaan yhdistyksen
sääntöjä ja ohjeita.

4 §

Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä
vuosikokouksessa kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavilla
tavalla edistäneitä tai muulla tavalla arvossa pitämiään varsinaisia
jäseniä. Kunniajäsen on vapaa kaikista jäsenmaksuista.
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Yhdistykseen voi kuulua myös johtokunnan hyväksymiä kannatusjäseniä,
joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Heidän vuosimaksunsa
suuruuden päättää johtokunta.

5 §

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittain
jäsenmaksua. Jäsenmaksusta voidaan jäsen johtokunnan päätöksellä
vapauttaa jäsenen työttömyyden, sairauden, asevelvollisuuden tai
muun vastaavan perustellun syyn takia.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voi erityisestä syystä päättää
ylimääräisestä jäsenmaksusta ja sen suuruudesta.

6 §

Jäsenellä on oikeus, milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän:
1. on jättänyt noudattamatta yhdistyksen sääntöjä, joihin hän on
sitoutunut yhdistykseen liittyessään,
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Jäsenellä on
oikeus alistaa päätös yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi
ilmoittamalla siitä 30 päivässä erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan.Jäsenen itse erotessa tai hänet erotettaessa muusta kuin
jäsenmaksujen maksamattomuudesta, astuu eroaminen tai erottaminen
voimaan heti.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt vuosittaisen
jäsenmaksun maksamatta kahtena vuonna peräkkäin. Erottaminen astuu
voimaan kahden vuoden maksamattomien jäsenmaksujen jälkeisen vuoden
alusta.

Yhdistyksen hallinto

7 §

Yhdistyksen hallintoa ja omaisuutta hoitaa vuodeksi kerrallaan
jäsenistön keskuudesta valittu yhdistyksen johtokunta, jonka
muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Johtokunta valitsee
keskuudestaan ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa itselleen
varapuheenjohtajan.

Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
toimihenkilöt.

8 §
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Puheenjohtaja ja johtokunta valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi sen
jäsentä sitä pyytää. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun
neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien
on paikalla. Johtokunta valmistelee asiat yhdistyksen kokouksiin.

Nimen kirjoittaminen

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Tilien ja hallinnon tarkastus

10 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit sekä tarpeelliset
asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille seuraavan vuoden
helmikuun loppuun mennessä. Tilit ja hallinnon tarkastaa
toiminnantarkastaja tai hänen varamiehensä. Toiminnantarkastajan on
annettava johtokunnalle tarkastuskertomuksensa kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

11 §

Yhdistys kokoontuu vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
vuosikokoukseen, jonka paikan ja tarkemman ajankohdan johtokunta
määrää.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksenkokous
niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti
vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokouson pidettävä kuukauden kuluessa
siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä
on tehty.

12 §

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on
lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
postitse, sähköpostitse, ilmoitettava yhdistyksen kotisivuilla tai
yhdistyksen ilmoitustaululla.

13 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
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2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnan
vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin vuosikertomus tai
toiminnantarkastajien lausunto antaa aihetta.
6. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja jäsenmaksun
suuruus sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista.
7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen
asti.
8. Valitaan muut johtokunnan jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen
asti.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaan
vuosikokoukseen asti.
10. Valitaan yhdistyksen virallinen edustaja Suomen
Radioamatööriliiton kokouksiin.
11. Päätetään muista sääntömääräisistä tai johtokunnan esittämistä
asioista.
12. Päätetään vuosikokoukselle esitetyt muut asiat, jotka on
toimitettu johtokunnalle kirjallisesti edellisen vuoden loppuun
mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että sitä kannattaa
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä.

15 §

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen
kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellä olevat varat ja omaisuus
käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla
radioamatööritoimintaa edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen
toimialueella.

16 §

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty,
noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.


