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1. LUKU
Nimi. Kotipaikka ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen nimi on Vantaan Moottorikerho r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto-Finlands Motorförbund r.y:tä liitoksi. Yhdistys kuuluu Suomen MoottoriliittoFinlands Motorförbund r.y. liittoon.
2§
Kerhon tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottoripyöräurheiluun erityisesti.
Kerhon toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaateet.
3§
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan kerho toteuttaa:
1. Tekemällä moottoriurheilulajiensa alalla neuvonta-, koulutus- ja viestintäsekä liikenneturvallisuustyötä.
2. Toteuttamalla kerhon tarkoitusperien mukaista huippu-urheilu-, harrasteja nuorisotoimintaa.
3. Järjestämällä moottoriurheilukilpailuja ja -näytöksiä sekä muita vastaavia yleisötilaisuuksia.
4. Ylläpitämällä kilpailu- ja harjoitus- ja muita suorituspaikkoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
5. Harjoittaa kahvilatoimintaa.
6. Perustaa ja kartuttaa rahastoja, omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita sekä hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.
7. Kerho ei puutu uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin kysymyksiin.
4§
Kerhon kieli on suomi.
5§
Kerho sitoutuu kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunta r.y:n dopingsäännöstöön, sekä Suomen allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
2. LUKU
Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen
6§
Kerhon jäsenet ovat ainaisia jäseniä, vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kunniajäseniä.
7§
Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen 16 vuotta täyttänyt sekä nuorisojäseneksi, holhoojan suostumuksella alle 16-vuotias henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä. Vuosiäsen, joka on 16 vuotta täytettyään ollut kerhon jäsen yhtäjaksoisesti kaksikymmentä (20) vuotta on ainainen jäsen.
8§
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon
tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi.
Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on kerhon kokouksissa puheoikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
9§
Erotessaan kerhosta tulee jäsenen tehdä siitä ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ennen joulukuun 31.päivää. Ilmoitus tulee tehdä joko kirjeellä tai
sähköpostilla ja jäsenen ero tulee voimaan ilmoituspäivästä lukien. Jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin jo maksamiaan eroamisvuoden jäsenmaksuja.
10 §
Ellei jäsen ole ennen joulukuun 31 päivää maksanut vuosikokouksen määräämää vuosimaksua, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä ja hänet
poistetaan jäsenrekisteristä. Jos jäsen on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta tai on muulla toiminnallaan merkittävästi vahingoittanut kerhoa, voi hallitus erottaa hänet kerhosta.
Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa erottamispäivästä tätä lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.
3. LUKU
Kerhon hallinto
11 §
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja sihteerin.
Syyskokouksen valitsema hallitus aloittaa toimintansa kokousta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.
Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä
kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa
saapuvilla. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan ratkaisee arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa ja kehittää kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi lain, näiden sääntöjen ja vuosikokouksien päätösten mukaisesti.
2. Pitää jäsenluetteloa sekä erottaa jäsenet näiden sääntöjen 10 §:n määräysten mukaisesti.
3. Valita luottamushenkilöt, joita vuosikokous ei valitse.
4. Perustaa tarpeelliset jaostot ja vahvistaa niiden vetäjät.
5. Vahvistaa jaostojen. Sekä muiden luottamushenkilöiden toimintasuunnitelmat
6. Vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta.ja laatia kullekin vuodelle toiminta- ja taloussuunnitelma.
7. Valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa sekä laatia kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös..
8. Vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat .
9. Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten aika ja paikka.
10. Ehdottaa liitolle ansio- ja ajajamerkkien sekä ansiolevykkeiden saajat ja jakaa ne.
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12 §
Hallitus perustaa/vahvistaa kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja nimeää niiden vetäjät yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa niistä ja mahdollisesti lopetetuista jaostoista vuosikokouksessa.
Jaostot kokoontuvat vetäjänsä kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan
käsittelemään niille kuuluvia asioita ja tekemään esityksiä hallitukselle.
13 §
Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen aina kaksi yhdessä.
4. LUKU
Vuosi- ja ylimääräiset kokoukset
14 §
Vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi seuraavasti:
Kevätkokous maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenistölle joko sähköpostitse tai kirjeenä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan, ja puheenvuorojen kirjaajan. Sihteerinä toimii hallituksen
sihteeri.
15 §:
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
7. Esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle.
16 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Hallitus tiedottaa kokoukselle kerhossa toimivat jaostot ja niiden puheenjohtajat.
4. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja hallituksen erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden
tilalle valitaan jäsenet ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
5. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen.
6. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä
7. Hallitus tiedottaa liitolle tekemänsä ansiomerkkiehdotukset.
17 §
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä
on tehnyt siitä kirjallisen, perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen vuosikokouksen kutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu
tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisiin vuosikokouksiin. Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.
18 §
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella erääntyneen maksunsa maksaneella
16 vuotta täyttäneellä vuosi- ja ainaisjäsenellä on yksi ääni. Kunnia- ja nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei voi äänestää.
19§
Kerhon, sen jaostojen ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja. Vuosikokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja
valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.
20 §
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.
5. LUKU
Kerhon talous
21§
Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.
Hallituksen on päätettävä tilit ja jätettävä ne tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään helmikuun 15. päivänä ja tilintarkastajan tulee palauttaa ne
lausuntoineen hallitukselle viimestään seuraavan maaliskuun 15 päivänä.
6. LUKU
Erinäisiä määräyksiä
22 §
Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänienemmistöllä tehty päätös.
23 §
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja se on tehtävä kolmen neljänneksen (3/4) äänienemmistöllä. Jos kerho purkaantuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle.
24 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä ja liiton sääntöjä.

