VAMMALAN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Vammalan Venekerho ry ja käykäytetään siitä näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran tarkoituksena on kilpailujen, matkojen ja yhteispurjehdusten ym. samantapaisten keinojen avulla
herättää ja ylläpitää harrastusta vesilläliikkumistaitoon
ja vesiurheiluun, edistää hyvien urheilualusten rakentamista, käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää jäsentensä
tietoja ja taitoja merenkulussa.
2§
Seuran tunnuksena on viranomaisten vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.
3§
Seuran asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana ja kuusi jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja taloudenhoitajan. Johtokunta kokoontuu seuran kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen kun viisi (5) jäsentä on saapuvilla.
Kommodori, varakommodori ja johtokunnan muut
jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi
siten, että vuosittain on kommodori tai varakommodori
ja kolme jäsentä erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena
määrätään erovuoroiset arvalla.
Johtokunta voi valita tai ottaa toimihenkilöitä, jos se
katsoo sen tarpeelliseksi.
Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhden johtokunnan täysi-ikäisen jäsenen kanssa.
4§
Seuran tilivuosi käsittää ajan marraskuun 1. päivästä
seuraavan lokakuun 31. päivään. Tilit on vähintään
viikkoa ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille,
jotka antavat niistä kirjallisen lausuntonsa vuosikokoukselle.
5§
Seuran jäseneksi pääsee jokainen seuran johtokunnan
tai seuran kokouksen hyväksymä henkilö, jota kaksi
seuran jäsentä on kirjallisesti jäseneksi suositellut.
Vuosijäsen, joka yhtäjaksoisesti on maksanut 25 vuovuoden jäsenmaksut vapautuu enemmistä jäsenmaksuista siirtyen vakinaiseksi jäseneksi.
Seura voi ottaa kannattavia jäseniä sekä vuosikokouksessaan kutsua seuran tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä kunniajäseniksi.
Seuran jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään semmoista pukua ja päähinettä kuin seuran erityiset pukuohjeet
määrittelevät.
6§
Seuran jäsenet ovat velvolliset suorittamaan liittymisja vuotuiset jäsenmaksut, joitten suuruus määrätään
vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautetut näis-

tä maksuista. Alle 19-vuotiaat voivat olla juniorijäseniä
ja heille vuosikokous määrää pienemmän jäsenmaksun.
Samoin voidaan 19-23-vuotialle opiskelijoille määrätä
alennettu jäsenmaksu.
7§
Jäsenen, joka rikkoo seuran sääntöjä tai hyviä tapoja,
voi johtokunta erottaa seurasta. Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään viiden johtokunnan jäsenen puoltava
kanta. Erotetulla jäsenellä olkoon oikeus yhden kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tästä kirjallisesti valittaa kokoukselle, johtokunnalle jätetyllä
valituskirjeellä. Valituksen perusteella johtokunta alistaa päätöksen seuraavan yleisen kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan johtokunnan tekemän
päätöksen vahvistamiseksi 2/3 annetuista äänistä.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta tehtyään siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroavan jäsenen on kuitenkin
suoritettava eroamisvuonna maksettavaksi langenneet
jäsen- ym. maksut.
Johtokunnalla on oikeus erottaa seuran jäsenyydestä
henkilö, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
vuosikokouksen määräämänä aikana. Tästä päätöksestä
ei ole valitusoikeutta.
8§
Seuran keskuudessa voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja herättämään ja ylläpitämään harrastusta
seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoishaaroissa.
Jaostot toimivat seuran vahvistamien erikoissääntöjen
ja määräysten mukaisesti.
9§
Seuran kokouksia pidetään, vuosikokous marraskuussa ja kevätkokous maalis- huhtikuussa ja ylimääräinen
kokous, joka kutsutaan kokoon tarpeen vaatiessa tai
milloin vähintään 10 seuran jäsentä sen aiheen ilmoittaen kirjallisesti sitä johtokunnalta pyytää. Tällaisessa
kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa
mainitut asiat.
Johtokunta kutsuu koolle kokoukset vähintään 5 päivää ennen määräaikaa ilmoittaen siitä paikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisella jäsenille
lähetetyllä kutsulla. Sääntöjen muutos- ja seuran hajoittamisehdotus on kokouskutsussa mainittava.
Seuran kommodori johtaa kokousten puhetta. Hänen
estyneenä ollessaan johtaa puhetta varakommodori tai
mikäli hänelläkin on este vanhin johtokunnan jäsen.
Vuosikokoukselle on puheenjohtaja valittava.
10 §
Vuosikokouksessa todetaan kokouksen laillisuus ja
valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri,
pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. Esitetään ja
päätetään: vuosikertomus, tilinpäätös, tilintarkastajain
lausunto, vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle,
johtokunnan tulevaa vuotta varten tekemä tulo- ja menoarvio liittymis- ja jäsenmaksuineen sekä kilpailu-,
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rekistöröimis-, vieras ym. maksuineen ja määrätään
mahdolliset palkkiot. Valitaan seuran kommodori tai
varakommodori ja johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
sekä kerhomestari. Päätetään johtokunnan esittämistä
asioista, jotka kirjallisesti on jätetty johtokunnalle
vähintään viikkoa ennen kokousta.
Kevätkokouksessa todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat, äänten laskijat, päätetään johtokunnan esittämästä kilpailu- ja kesäohjelmasta, valitaan palkinto- ja mittauslautakunnat ja näille
puheenjohtajat ja sihteerit sekä seuran venerekisterin
hoitaja. Edelleen valitaan eri jaostot ja näille puheenjohtajat ja sihteerit, kaksi satamamestaria sekä käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
11 §
Puhe- ja äänivalta seuran kokouksissa on jokaisella
varsinaisella- ja kunniajäsenellä sekä puhevalta juniorijäsenellä.
Seuran ja sen johto-, toimi- ja lautakuntien kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä toisin säädetään. Äänten sattuessa tasan, voittaa
puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.
Vaalit toimitetaan huutoäänestyksellä, ellei joku vaadi
lippuäänestystä.
12 §
Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten
veneet, jotka vuosittain suoritetussa tarkastuksessa on
siihen hyväksytty. Tästä annetaan omistajalle todistus
eli sertifikaatti, johon vuotuinen tarkastus merkitään.
Vasta tarkastusmerkinnän saatuaan veneen omistajalla
on oikeus käyttää seuran lippua. Seuran veneluetteloon
merkitty vene ei saa samanaikaisesti kuulua toiseen
vastaavanlaiseen vesiurheiluseuraan.
13 §
Johtokunnalla on oikeus antaa näitten sääntöjen lisäksi ohjeita ja määräyksiä seuraavista asioista: kunnia- ja
ansiomerkkien käytöstä, lippu- ja venemerkkien käytöstä, veneitten tarkastuksesta, seuran junioriosaston
säännöistä, venevalkamien telakan, varastosuojien ja
seuramajan käytöstä, sataman vartioinnista, purjehduspuvun käyttämisestä sekä noudatettavista esiintymistavoista yms. jotka johtokunta katsoo tarpeellisiksi.
14 §
Sääntöjen muuttamisesta ja seuran hajoittamisesta on
tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään
kuukauden väliajan kuluttua pidetyssä kokouksessa ja
vaaditaan päätöksen pätevyyteen 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

15 §
Seuran purkautuessa on sen omaisuus jätettävä jollekkin oikeuskelpoiselle yhdistykselle vesiurheilun edistämiseksi.
16 §
Muissa kohdissa ovat voimassa yhdistyslain määräykset.
Seura on perustettu toukokuun 6 p:nä 1966 ja merkitty yhdistysrekisteriin marraskuun 17 p:nä 1966.

