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NETTIPARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT
1. N I M I

JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Nettipartiolaiset ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään epävirallisesti
lyhennettä NP.
2. TA RK OITU S JA TOIMINNA N LA A TU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää partiotoimintaa internetissä sekä koota partiolaiset yhteiseen toimintaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•

ylläpitää verkkopalveluita,

•

järjestää kokoontumisia ja opastusta,

•

harjoittaa tiedotustoimintaa ja

•

on yhteistoiminnassa muiden partiotahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa toiminnan tarkoitusta
varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja voittoa tavoittelematonta.
3. JÄ S ENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. JÄ S ENEN EROA MINEN JA EROTTA MINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. LIITTYMIS - JA JÄ S ENMA K S U
Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. HA LLITU S
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3–5 muuta
varsinaista jäsentä sekä 3–5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna, on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on
1.

johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa,

2.

edustaa yhdistystä,

3.

vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta,

4.

valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen
päätösten toimeenpanosta,

5.

hyväksyä yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta, ja

6.

pitää jäsenluetteloa.

7. YHDIS TYK S EN NIMEN KIRJOITTA MINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen
jäsenen kanssa.
8. T A L O U D E L L I N E N

TOIMINTA

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään neljä
(4) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.
9. YHDIS TYK S EN K OK OU K S ET
Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tammi–
toukokuussa ja yhdistyksen syyskokous syys-joulukuussa. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja
paikan.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. YHDIS TYK S EN K OK OU S TEN K OOLLEK U TS U MINEN
Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään neljäätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen
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mahdollisuus ohjeineen. Etäosallistumisohjeissa voidaan mainita, että ohjeita täydennetään ilmoitettuun verkkoosoitteeseen tai vastaavaan sijaintiin. Tällöin on ilmoitettava, mihin mennessä lopulliset ohjeet ovat saatavilla, ja
tämän määräajan tulee olla vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokouksen alkamista.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä
mahdollista ajankohtaa.
11. Y H D I S T Y K S E N

KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4.

Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.

5.

Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.

6.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma.

5.

Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6.

Vahvistetaan talousarvio.

7.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

8.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. S Ä Ä NTÖJEN MU U TTA MINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen
mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa
annetuista äänistä.
12. YHDIS TYK S EN PU RKA MINEN
Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30)
vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa
annetuista äänistä on kannattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että kokouksessa
käsitellään yhdistyksen purkamista.
Jos yhdistys purkautuu, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.
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