Viipurin reippaan johtokunnan sääntömuutosesitys
8§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päätetään
kevätkokouksessa.
Ainaisjäseniltä, kunniajäseniltä, kunnialegioonajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä ainaisjäseneksi jos
-

hän on suorittanut jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai
hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita merkittäviä palveluksia.

9§ Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään johtokunnan määräämänä
päivänä touko-kesäkuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Kutsut varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran
ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen kokousta.
10§ Vuosikokous
Muutetaan muotoon: Varsinaiset kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus sekä päätetään jäsenmaksuista
vapauttamisesta
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
9. valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11. käsitellään jäsenaloitteet
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään jäsenaloitteet
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14§ Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu
puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä ja 3 varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja hänen
lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Etäosallistuminen johtokunnan kokoukseen on
mahdollista ryhmäpuheluna tai reaaliaikaisena verkkokeskusteluna taikka muulla tietoliikenneyhteydellä
kokouksen puheenjohtajan niin päättäessä.
15§ Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.8. – 31.7.

