Club Renault de Finlande ry.
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on Club Renault de Finlande ja sen kotikunta on Helsinki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea jäsentensä edellytyksiä harrastaa Renault-merkkisten
ajoneuvojen korjaus-, entisöinti-, rakentamis- ja urheilutoimintaa sekä luoda toimintaedellytyksiä eri sidosryhmien ja viranomaistahojen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja illanviettoja, ohjattuja korjaus- ja rakentamistilaisuuksia, harjoituksia ja kilpailuja sekä neuvottelutilaisuuksia ja tekee aloitteita ja ehdotuksia
viranomaisille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys julkaisee kerholehteä, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä
sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja kirpputoreja. Yhdistys
on myös oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys ei harjoita liiketoimintaa.

3§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja rekisteröidyt säätiöt, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoituksesta ja haluavat sitä edistää. Hallitus
voi lisäksi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys haluaa muuten osoittaa erityistä kunnioitusta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoitttamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä, sääntöjä tai johtosääntöä vastaan, voi hallitus erottaa
yhdistyksestä. Jäsen, joka ei ole kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna suorittanut jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden edellisenä vuonna järjestettävä yhdistyksen vuosikokous määrää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille jäsenille ja yhteisö- ja säätiöjäsenille. Kunniajäsenet ja heidän perhejäsenensä eivät suorita jäsenmaksua.

4§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-4 muuta
varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ulospäin.
Hallitus kokoontuu, mikäli joku hallituksen jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan kanta.

5§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksinään.

6§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on tammikuun kuluessa jätettävä toiminnantarkastajille, joiden on helmikuun loppuun mennessä annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle.

7§

Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetetyllä kirjeellä
tai kerhon muussa jäsenille toimitettavassa julkaisussa sekä kerhon internet -sivulla. Kutsu tulee toimittaa vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain - helmi-toukokuu -välisenä aikana hallituksen määrämänä
ajankohtana.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelyä
varten.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yli 15- vuotiaalla jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

9§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään esityslista;
5. esitetään vuosikertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettävästä
vastuuvapaudesta;
7. päätetään liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta;
8. päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
11. päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 7 § rajoissa ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä;
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, molemmissa vähintään kolme neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat jonkin nuorison moottoriajoneuvourheilutoimintaa
tukevan oikeuskelpoisen yhteisön toiminnan edistämiseen siten kuin purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous tarkemmin määrää.

11§

Yhdistykselle voidaan yhdistyksen kokouksessa hyväksyä erillinen johtosääntö. Muissa suhteissa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain mukaisia määräyksiä.

