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1 §

Yhdistyksen nimi on Vihdin Urheiluveteraanit ry ja sen kotipaikka on
Vihdin kunta. Yhdistys on aikuisurheiluseura, joka kuuluu Suomen
Aikuisurheiluliitto ry:hyn (SAUL).

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää aikuisurheilijoiden kilpa- ja
kuntourheilutoimintaa sekä muutoinkin terveitä elämäntapoja. Se
toteuttaa periaatettaan järjestämällä urheilu- ja
kuntoilutapahtumia, harjoittaen liikuntakasvatusneuvontaa sekä
avustaen jäseniään kilpailu- ja harjoituskustannuksissa. Lisäksi se
julkisella valistustoiminnalla ja muullakin tavoin pyrkii toiminta-
alueellaan motivoimaan väestöä koko elämänkaaren kattavan
liikuntaharrastuksen pariin.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka yhdistyksen
hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi
kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä,
hallituksen esityksestä, kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä ja
yhdistyksen toimintaa erityisesti edistänyt henkilö.

4 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa
yhdistyksestä, jos hän on toistuvasti laiminlyönyt jäsenmaksunsa
suorittamisen tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai
vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista
koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi
ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän
ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista
koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi
pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on
tehty.

5 §

Yhdistyksen jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen
vuosikokouksen kulloinkin vahvistaman jäsenmaksun. Vain vuotuisen
jäsenmaksunsa maksaneet ovat oikeutettuja seuran kulloisiinkin
jäsenetuihin.
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6 §

Yhdistykseen voidaan ottaa myös yrityksiä tai yhdistyksiä
kannatusjäseniksi.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Sen muodostavat puheenjohtaja,
joka valitaan vuodeksi kerrallaan, sekä kolme (3) tai enintään kuusi
(6) jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voi olla myös ulkopuolinenkin
henkilö.

Hallituksen ja toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

8 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuussa ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4) Vahvistetaan tulevan vuoden tulo- ja menoarvio sekä
toimintasuunnitelma.

5) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä muut jäsenet joka toinen
vuosi.

7) Valitaan tulevaa vuotta varten kaksi (2) toiminnantarkastajaa.

8) Käsitellään muut hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten
esittämät asiat, jotka on toimitettu hallitukselle kirjallisesti
viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

9 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään kahdeskymmenesosa (1/20)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §
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Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4) Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden tilinpäätös,
toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto.

5) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin
suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus ehkäantaa aihetta.

6) Käsitellään muut hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten
esittämät asiat, jotka on toimitettu hallitukselle kirjallisesti
viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

11 §

Toiminnantarkastajien on tarkastettava yhdistyksen talous ja
hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa ja
annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viisi
(5) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

12 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella Vihdissä
ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla,
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus voi päättää
yleisessä poikkeustilanteessa jäsenten oikeudesta osallistua
yhdistyksen vuosikokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai
varapuheenjohtaja yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen kanssa.

14 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden
tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava helmikuun 15
päivään mennessä.

15 §

Jäsenmaksuista, lahjoituksista, urheilukilpailuista ja
huvitilaisuuksista tai muulla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys
käyttää toimintansa rahoittamiseen ja liikuntakasvatustyön
edistämiseen.
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16 §

Milloin yhdistyksen kokouksessa äänestetään näiden sääntöjen
muuttamisesta, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Päätöksen tekemiseen
yhdistyksen purkamisesta vaaditaan, että kahdessa perättäisessä
vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa, vähintään kolme neljäsosaa (3/4), annetuista äänistä,
kannattaa purkamista.

17 §

Jos yhdistys purkautuu, käytetään varat liikuntakasvatusta
edistäviin tarkoituksiin, siten kuin yhdistyksen kokous päättää.

18 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain säännöksiä.

19 §
Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan
toimivaltaan ja noudattamaan lautakunnan päätöksiä.
Yhdistyksen tekemistä päätöksistä  voi valittaa urheilun
oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan.

Sitoutuminen  antidopingtoimintaan
Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassaolevaan Suomen
Aikuisurheiluliiton sääntöjen mukaiseen antidopingsäännöstöön ja
ohjeistukseen.

Kilpailutapahtumien/tulosten manipulointi
Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään
kilpailutulosten, -suoritusten tai -tapahtumien manipulointia.
Yhdistyksen toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia
noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden
järjestelyjen kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman
kilpailunsa kilpailutapahtumista.


