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JALKASTEN SUKUSEURA RY:N SAANNOT

1. $ NrMr JA KoT|PAIKKA

Yhdistyksen nimi on Jalkasten sukuseuna ry, kotipaikka Suonenjoen kaupunki ja toimialue koko maa.

Yhdistystå kutsutaan jåljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. $ TARKOTTUS JA TOTMTNTA

Sukuseuran tarkoiluksena on selvittåå suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuden tunnetta jåsentensa keskuudessa.

Tarko ituksensa toteuttamiseksi sukuseu n pyrkii

-' - järjestämåån yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liitt)ryiä

samantapaisia tilaisu uksia
- keråämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekå saattamaan sitä jäsenten

tietoon
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa

rahastoja sekå asianomaisella luvalla järjestäå varainkeråyksiä ja arpajaisia, Seura voi myös omistaa
tomintansa kannalta tarpeellisia kiinteistojä.

3. $ JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jåseneksi voidaan hyväksya jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai
äidin puoletta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

v Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuseuran hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ihoittamdla eroamisesta seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan

syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suoritlaa jäsenmaksun kymmenker-

taisena.

Seuran jäsenen alle l8-vuotiaat lapset voivat liittyå seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsen-

maksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
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Hallituksen es'ltyksestå voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkibn, joka on erityisesti
ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitäå seunn hallitus,

4. S HALLTTUS

Sukuseunn asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukukokouksessa.

Hallrtukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintää kolme (3) ja enintään viisi (5)

muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan

tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hånen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintäån kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolel sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä

tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettä-

vä päåtöspöytåkirjaa.

s. $ SUKUSEURAN N|MEN KlRJolrrAMlNEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai

rahaslonhoitajan kanssa.

6. $ TrLrT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on sukukokousten välinen aika. Tilinpäätökset

larvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkasteftavaksi

viimeiståån kaksi kuukautta ennen seu€n sukukokouksen pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto

tilien ja seunn hallinnon tarkastuksesta on jåtettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen sukuko-

kouksen ajankohtaa.

7. S SEURAN KoKOUSTEN KoOLLEKUTSUMTNEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14)

päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu

se u lttn kotipaikkaku nnalla i lmes\rvässä sanomalehdesså.

Seuran sukukokous pidetåån joka viides vuosi hallituksen måäräämänå päivänä huhti- syyskuun

aikana.

Ylimääräinen kokous pidetäån, kun seuran kokous niin paättåä tai kun hallitus katsoo siihen aihetta

olevan tai kun vähintään yksi $mmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
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Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä

sekå ainais- ja kunniajäsenellå on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) äani.

Seuran påätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muiden päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannat-
tama mielipide.

8. S SUKUKoKoUS

Seuran sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-
tenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja pååtösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

: 5. Esitetään seuan titinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintart<astajien lausunnot sukukokousten-- väliseltä ajalta

6. Päätetåån tilinpååtöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle
toimintakaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohlaja ja sekä muut jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
10. Käsitelläåän muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikåli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitå
kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, etlä asia voidaan sisallyttäå kokouskutsuun.

9. S sÄÄnrö.leN MUUTTAMTNEN JA SUKUSEURAN pURKAMTNEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista åänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjenv muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetåän seumn variat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta
päättävän kokouksen måäraämållå tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.


