Taikarannan Huvilayhdistyksen säännöt

1§
Yhdistyksen nimenä on Taikarannan Huvilayhdistys ry ja kotipaikkana Loviisan kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten yhteisistä asioista huolehtiminen, yhteydenpito ja
yhteistoiminnan edistäminen yhdistyksen jäsenten keskuudessa sekä kesänvieton edellytysten
parantaminen n. s. Taikaranta –alueella. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
3§
Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Jokaisen jäseneksi liittyvän henkilön nimi ja yhteystiedot kirjoitetaan jäsenluetteloon, sen jälkeen kun
yhdistyksen hallitus on hänet jäseneksi hyväksynyt.
Jäsenen yhdistyksestä erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
4§
Yhdistyksen jokaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus
vahvistetaan yhdistyksen hallituksen esityksestä vuosikokouksessa
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä, joiden
kaikkien tulee olla Suomen kansalaisia. Yhdistyksen vuosikokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä sihteerin tilikaudeksi kerrallaan.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
6§
Yhdistyksen tilikausi on 1.6. – 31.5. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut yhdistyksen
hallintoa koskevat asiakirjat on annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille § 7 mainittua tarkoitusta
varten viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
7§
Toiminnantarkastajien tulee viimeistään vuosikokouksessa antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle
osoitettu kertomus suorittamastaan yhdistyksen edellisen toimintavuoden toiminnan ja tilien
tarkastuksesta.
8§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-heinäkuussa ja käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
2) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
3) päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
4) valitaan hallituksen jäsenet.
5) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
6) käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat, kuitenkin huomioon ottaen mitä yhdistyslaissa on
määrätty.
9 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
10 §
Jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla karttuvan tulon käyttää yhdistys vapaasti 2 § mainittuun tarkoitukseen.
Yhdistyksen varojen hoidosta on hallitus kokonaisuudessaan vastuussa.
11 §
Kun yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on, sen jälkeen kun yhdistyksen velat ja sitoumukset on suoritettu,
jäljelle jäävät varat annettava selvitysmiesten sopivaksi katsomalla tavalla hyväntekeväisyystarkoituksiin.
12 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
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