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SUOMEN LOUHIPURJEHTIJAT –FINLANDS DRAKSEGLARE RY:N SÄÄNNÖT
(rekisteröity heinäkuussa 1995, muutoksia 2019, vahvistettu 2020)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Louhipurjehtijat –Finlands Drakseglare ry ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on louhipurjehdusharrastuksen edistäminen ja kehittäminen
Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. pitää yhteyttä kansainväliseen luokkaliittoon, vastaaviin yhdistyksiin muissa
maissa, Suomen Purjehtijaliittoon sekä muihin yhteistyötahoihin;
2. toimii louhipurjehtijoita yhdistävänä siteenä ja levittää laajempiin piireihin
kiinnostusta louhipurjehduksesta;
3. edesauttaa jäsentensä osallistumista koti- ja ulkomaisiin purjehduskilpailuihin
sekä helpottaa ulkomaisten louhiveneiden osallistumista Suomessa pidettäviin
kilpailuihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia
ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kustannustoimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi pääsystä. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumiseksi päättää vuosikokous.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää
vuosikokous. Vuosikokous voi päättää louhiveneen omistajilta perittäväksi erisuuruisen
jäsenmaksun kuin muilta jäseniltä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on maksamatta vuoden
ajan, tai osallistuu jäsenmaksu maksamattomana sitä edellyttävään kilpailuun.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
-

puheenjohtaja eli kapteeni
varapuheenjohtaja eli varakapteeni
sihteeri ja
rahastonhoitaja
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Hallitukseen voidaan valita myös ylimääräisiä jäseniä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokamarraskuussa.
Vuosikokouksen lisäksi pidetään ainakin yksi kokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on lain ja sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä;
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus;
4. valitaan hallituksen jäsenet 4 § :n mukaisesti;
5. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies;
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi päätetään varojen käytöstä samalla tavoin.

