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Länsi-Uudenmaan Ratsastajat ry SÄÄNNÖT
Päivitetty marraskuussa 2018

1§

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Ratsastajat ry ja kotipaikka Lohja. Yhdistys on
perustettu 7.10.1986 ja se toimi aikaisemmin nimellä Nummen Urheiluratsastajat ry.

2§

Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on ratsastusurheilun kehittäminen, ylläpitäminen ja edistäminen
yhdistyksen toiminta-alueella sekä jäsentensä ratsastustietouden ja -taitojen lisääminen.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:een.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen ratsastusurheilua edistävää
koulutus- ja valmennustoimintaa sekä järjestää ratsastuskilpailuja ja -harjoituksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, omistaa
toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia
sponsorisopimuksia sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä ja järjestää omavaraista
varainhankintaa.

3§

Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja päätöksiä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt ratsastusta
harrastava yksityinen henkilö. Juniorijäseneksi voi liittyä jokainen ratsastusta harrastava alle
18 vuotias yksityinen henkilö. Yhdistyksen kannattavaksi henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen
yksityinen henkilö. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4§

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
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Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tekee kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsenen katsotaan eroavan yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut
jäsenmaksuaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on 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 tai säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja
4-8 yhdistystä edustavaa varsinaista, 15 vuotta täyttänyttä jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla
täysi-ikäinen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen ajanjakso. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta 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
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa
kuitenkin arpa.

9§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi
yhdessä. Kyseisten henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.

10 §

Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistykselle valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, yhdeksi toimikaudeksi
kerrallaan. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2)
vuorokautta ennen vuosikokousta.

11 §

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmihuhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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12 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internetsivustolla.

13 §

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

14 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat toiminta-alueen ratsastusurheilua
edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

