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1 §

Yhdistyksen nimi on Vaasan Veteraaniautoseura – Vasa Veteranbilssällskap ry ja
kotipaikka Vaasa. Yhdistyksen toimialue on Suomi. Yhdistyksestä käytetään
näissä säännöissä lyhennettä yhdistys.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on Vaasan seudulla ja Suomessa olevien
historiallisesti arvokkaiden ajoneuvojen etsiminen, luetteloiminen, hankkiminen
ja säilyttäminen sekä entistäminen ja kunnostaminen sekä koota yhteistoimintaan
”vanhojen ajoneuvojen harrastajat”.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyajo-, näyttely- ja
kilpailutapahtumia museo- ja harrasteajoneuvoille ja toimeenpanee kokous-,
koulutus-, keskustelu- sekä tiedotustilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa
museotoimintaa. Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan
avustuksia ja lahjoituksia, harjoittamaan anniskelutoimintaa järjestämissään
tilaisuuksissa asianmukaisen luvan saatuaan sekä omistamaan toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys voi myös asianomaisen
luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja muita kilpailuja ja rahankeräystä

4§
Yhdistyksen jäseneksi pääsee anomuksesta. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia
jäseniä, kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenillä on
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, kuitenkin niin, että kannattavilla
jäsenillä on ainoastaan puhe- muttei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Sama
koskee myös niitä yhdistyksen kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet yhdistyksen
varsinaisia jäseniä.

5§
Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen
syyskokouksessa. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan yhdistyksen syyskokouksen
määräämään aikaan mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä
ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
( Tämä on suoraan yhdistyslaista, mutta katsoin että sen voisi vaikka oikein
mainita täällä)

6§
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Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä, joista
puolet eroaa vuosittain, ensikerran arvan perusteella vuoden kuluttua. Yhdistys
voi valita 1-3 varajäsentä johtokuntaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme johtokunnan jäsentä on
saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§
Johtokunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset
virkailijat, jotka varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös
johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten johtokunta voi
asettaa työvaliokunnan. Johtokunnan ulkopuolelta otettujen toimihenkilöiden
työehdot ja palkkiot päättää johtokunta talousarvion rajoissa. johtokunta
kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 3
sen jäsentä tietyn asian käsittelemiseksi sitä johtokunnalta kirjallisesti
pyytää.

8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi
yhdessä.

9§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus
on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§
.
Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun 15.päivää antaa johtokunnalle
kirjallinen, seuran kevätkokoukselle esitettävä kertomus toimittamastaan seuran
hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa
johtokunnan päättämänä päivänä.
Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta
vaatii.
Seuran kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

12§
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Kutsu yhdistyksen kokouksiin tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon
jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, tai yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä

13§
Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
7. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan erovuoroisten tilalle
kolme jäsentä.
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
8. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat

14§
Äänestys kerhon kokouksissa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on
kysymys sääntöjen 15 ja 16§ mainituista asioista. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15§
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kevät-,
syys-, tai ylimääräisessä kokouksessa ja ehdotusten on kokouksessa tullakseen
hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.
Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kyseessä on sääntöjen muutos.

16§
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Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä
kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.
Kokouskutsusta on käytävä ilmi seuran purkaminen. Yhdistyksen purkautuessa tai
muuten tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Lisäksi huolehditaan museokokoelmien säilymisestä museokokoelmina jonkin
oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa, sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen
kokous päättää.

PJ Stefan Groop

Sihteeri Mikko Råberg
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