Suomen RC-Purjehtijat ry
Säännöt, 15.2.2005
1.

Yhdistyksen nimi on Suomen RC-Purjehtijat ry, ruotsiksi Finlands RC-Seglare rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa.
Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa voidaan
antaa lausuntoja myös ruotsiksi.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on
• toimia kauko-ohjattavista (RC) purjeveneistä kiinnostuneiden henkilöiden
yhteyselimenä,
• edistää RC-purjehdusurheilua Suomessa,
• edustaa jäsenistöään alan kansainvälisissä liitoissa (ISAF-RSD, IOMICA).

3.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa
• edistää ja valvoo alan kansallista kilpapurjehdustoimintaa,
• johtaa ja valvoo veneluokkien ja veneenrakennustekniikan kehitystä,
• ylläpitää mittaus- ja kilpapurjehdussääntöjä,
• toimeenpanee koulutus- ja valmennustilaisuuksia,
• harjoittaa tiedotus- ja suhdetoimintaa,
• toimii Suomen Purjehtijaliiton luokkaliittona,
• koordinoi jäsentensä osallistumista kansainväliseen kilpailutoimintaan,
• pitää yhteyttä alan kansainvälisiin liittoihin sekä kansallisiin veljesjärjestöihin.
Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistyksellä on oikeus
• hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta,
• vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
• järjestää näytöksiä ja näyttelyjä, jotka ovat pääsymaksullisia.

4.

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä jokainen henkilö,
joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.
Yhdistyksen yhdistysjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä rekisteröity yhdistys,
joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.
Yhdistyksen tukijäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoinen kaupallinen
yritys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.
Yhdistyksen hallitus päättää henkilö-, yhdistys- ja tukijäsenten hyväksymisestä ja
erottamisesta.

5.

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa vuosittain yhdistykselle vuosikokouksen
määräämän kyseessä olevan jäsenryhmän jäsenmaksun.

6.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen
vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 2 - 5 muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
sen muista jäsenistä on saapuvilla.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7.

Hallituksen tehtäviä ovat
• ylläpitää jäsen- ja venerekistereitä,
• hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta,
• julkaista kilpapurjehdus- ja luokkasääntöjä,
• ylläpitää ranking- ja karsintajärjestelmiä,
• laatia kansallinen kilpapurjehdusohjelma,
• kouluttaa ja nimetä mittausmiehiä ja kilpailutoimihenkilöitä,

•
•

ylläpitää yhteyksiä Suomen Purjehtijaliittoon, alan kansainvälisiin liittoihin ja
kansallisiin veljesjärjestöihin,
välittää tietoa veneistä, tarvikkeista ja piirustuksista.

8.

Hallitus nimeää tai esittää vuosikokouksen valittavaksi tarpeelliset toimihenkilöt tai
toimikunnat, jotka toimivat hallituksen apuna ja sen ohjauksessa.

9.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri yksin tai
hallituksen siihen määräämä toimihenkilö yksin.

10.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen
vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

11.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja
tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen
yhdistyksen vuosikokousta.

12.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat
• valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
• todetaan kokouksen laillisuus,
• esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajan lausunto,
• vahvistetaan tilinpäätös,
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille päättyneeltä toimintaja tilikaudelta,
• esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkavalle toiminta- ja
tilivuodelle,
• päätetään jäsenmaksun suuruus kullekin jäsenryhmälle,
• valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja,
• päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan muut jäsenet,
• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

14.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla ja jäsenmaksunsa
maksaneella henkilöjäsenellä yksi ääni. Yhdistys- ja tukijäsenellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi
milloin kyseessä on sääntöjen 16. ja 17. kohdassa mainitut asiat.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15.

Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen kokoukseen kirjallisesti tai
sähköisesti kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta.
Jos kyseessä on näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, on siitä
mainittava kokouskutsussa.

16.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.

17.

Yhdistys voidaan purkaa, jos siitä tehtyä ehdotusta on kannattanut kahdessa
peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan
toiminnan hyväksi siten kuin yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetään.

