TEUVALAISEN KULTTUURIN TUKI RY

$äånnöt

1$
NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdisgksen nimion TEUVALAISEN KULTTUURIN TUKI RY.
Yhdistyksen kotipaikka on Teuva.

2S
YHDISWKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Yhdistyksen tarkoituksen on tukea Ja edistää TEUVALAISEN KULTTUURIN
harrastusta ja toimintaa, sekä tehdä teuvalaista kulttuuria tunnetuksi.
Tarkoitu ksen toteuttamiseksi yhd istys

järjestää kulttuuri-, keskustelu-, ja koulutustilaisuuksia
tekee aloitteita eri viranomaisille
on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
jakaa stipendeJä teuvalaisille ansioituneille kulttuurin harrastajille
kehittää kansainvälisiä yhteyksiä kulttuuritoimen kanssa yhteistoiminnassa
osallistumalla juhlien ja tilaisuuksien järjestämiseen
harjoittaa museo- ja näyttelytoimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voiottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
sekä voi omistaa kiinteåä ja irtainta omaisuutta.

3S
JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen tarkoitukset hyväksyrä
henkilö, kunta tai oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jonka yhdistyksen johtokunta
jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamiseksi ansiokkaasti toimineen jäsenen.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
kokou ksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4S
JÄSENMAKSU
Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää
vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua

5S
YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen
päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus kåyttää yhdistyksen
toimeenpanovaltaa.

6S
HALLITUS

Hallitukseen valitaan 6 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen
varajäsen kahdeksi vuodeksi kenallaan, joista puolet ovat vuosittain erovuorossa
Ensimmåisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla sen jålkeen vuoron
mukaan. Varsinaisten jäsenten keskuudesta vuosikokous valitsee hallituksen
puheenjohtajan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan

sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hånen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kaksi kolmannesta hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaj a m u kaan luettun a ovat läsnä. Äänestyksestä ratka istaan

yksinkertaisella äånten enemmistölla. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7$
YHDISTYKSEN

N

IMENKI RJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdesså tai
jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8S
KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) påiväå ennen kokousta.
Kutsu julkaistaan paikallislehdessä.

es
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetåän vuosittain hallituksen määråämänä päivänä
ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintåin kymmenesosa ( 1 /1 0) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisestivaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä on yksi åäni. Mikälijäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen
käsittelyyn, on asia esitettävä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun
mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa voiaan
käsitellä mutta eitehdä påätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista
asioista. Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei
näissä såännöisså toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalit
toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli joku jäsen sitä pyytää.

10s
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hWäksytään kokouksen työjärjestys;
5, esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. påätetään tilinpäåtöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruus;
8. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen varsinaiset
jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajåsenet erovuoroisten tilalle. Valitaan
varsinaisista j äsenistä yhd istyksen puheenjohtaja
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
10. käsitellåän muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 S

TILIKAUSI
Yhdlstyksen tllikausl on kalenterivuosi.

12$
YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vählntäån kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äånistä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon
väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joiden kokouskutsussa
purkaminen on erikseen mainittu.
Yhdistyksen purkautuessa varat Ja lcokoel mat luovutetaan Teuvan kunna lle
käytettäväksi m ikäl i mahdollista Teuvalaisen kulttu urin tukemiseen.

