FORTUNA r.y.:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on FORTUNA r.y.
ja koti- ja toimipaikka Orivesi.
2§
Seuran tarkoituksena on vaalia ja
tukea palloilun kehitystä jäsentensä
keskuudessa. Seuran ohjelmaan
kuuluvat jääkiekko ja koripallo sekä
muut seuran ohjelmaan ottamat palloilumuodot.
3§
Päämääränsä saavuttamiseksi seura
toimeenpanee kilpailuja, neuvontaohjaus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä juhlia ja voi harjoittaa toimintansa
tukemiseksi liiketoimintaa hankittuaan asianomaisen luvan.
4§
Seuran virallisena kielenä on suomi.
5§
Seuran jäseneksi pääsee jokainen
hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran jäsenet ovat:
a) toimivia jäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin
määrää,
b) juniorijäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää,
c) kannatusjäseniä, jotka maksavat
vuosittain vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksun.
d) ainaisjäseniä, jotka maksavat
vuosikokouksen hyväksymän kertakaikkisen jäsenmaksun.
Seura voi vuosikokouksessa kutsua
kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla
tukeneet tai edistäneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi elossa oleva
toimihenkilö kerrallaan ja hänellä on
läsnäolo-oikeus seuran hallituksen
kokouksissa. Kunniajäsenellä ja kun-

niapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6§
Jäsenellä on oikeus koska hyvänsä
erota seurasta, jos hän on tehnyt
siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei noudata
seuran sääntöjä taikka joka laiminlyö
jäsen- maksujensa suorittamisen
määräajalla, voi seuran hallitus erottaa seuran jäsenyydestä, joko ainiaaksi tai määräajaksi. Tästä päätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa
seuran kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle neljäntoista
(14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
7§
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa
sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja
sekä seitsemän (7) muuta vakinaista
ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus on
päätösvaltainen vähintään viiden (5)
jäsenen läsnäollessa. Hallituksen
kutsuu kokoon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja se on kutsuttava
kokoon myös, jos vähintään kolme
(3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänestyksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
paitsi vaaleissa arpa.
8§
Seuran vuosi- ja muut kokoukset
kutsuu kokoon hallitus sanomalehtitiedotuksella paikallisessa lehdessä
vähintään kahdeksan (8) vuorokautta ennen niiden pitämistä. Vuosikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
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9§
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai
heidän estyneenä ollessaan puheenjohtajan sijasta varapuheenjohtaja ja
sihteerin sijasta rahastonhoitaja.
10§
Seuran tili- ja toimintavuosi on elokuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään. Seuran tilejä tarkastavat vuosikokouksessa valitut tilintarkastajat,
joille hallituksen on jätettävä tilit
viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit hallitukselle lausuntoineen viimeistään 14 päivää ennen
vuosikokousta.
11§
Seuran vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja
ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) esitetään seuran toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastajalausuntoineen sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
4) luetaan seuran kalustoluettelo,
5) määrätään jäsenmaksujen suuruudet,
6) valitaan seuran puheenjohtaja ja
kahdeksan (8) hallituksen jäsentä sekä (2) varajäsentä.
7) valitaan sihteeri, rahastonhoitaja ja
kalustonhoitaja joko hallituksen jäsenistä tai ulkopuolelta sekä tarvittavat
toimikunnat, mikäli ei kokous jätä
tehtävää hallituksen asiaksi,
8) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja
heille kaksi (2) varamiestä,
9) annetaan toimintaohjeita vastavalitulle hallitukselle sekä käsitellään muita
hallituksen ja jäsenten herättämiä
asioita.

12§
Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi
niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä on erikseen mainittu. Tasaäänestyksen sattuessa ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Äänestykset kokouksissa tapahtuvat avonaisesti
ellei vähintään kolme (3) jäsentä vaadi
suljettua äänestystä. Äänioikeutettuja
ovat viisitoista (15) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet seuran jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää.
13§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksissa, jos kutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja
vähintään kolme neljäs osaa (3/4) kokouksen ääni- oikeutetuista osanottajista
muutosehdotusta kannattaa.
14§
Päätös seuran purkamisesta tehdään
kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin
edellisessä pykälässä on mainittu.
15§
Jos seura puretaan, päättää viimeinen
kokous miten varat on käytettävä palloilun edistämiseksi.
16§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.
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