Huhtasuon Asukasyhdistys ry:n säännöt

1. pykälä

Yhdistyksen nimi on Huhtasuon Asukasyhdistys ry, kotipaikka Jyväskylän kaupunki .

2. pykälä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Huhtasuon kaupunginosan asukkaiden viihtyvyyttä ja
sosiaalisia oloja ja edustaa Huhtasuon asukkaita suhteessa Jyväskylän hallintoelimiin niissä
puitteissa, kuin Jyväskylän hallintokäytäntö edellyttää. Yhdistyksen tarkoitus on myös
työllisyyden yleisten edellytysten edistäminen ja syrjäytymisen estäminen. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi se järjestää kokouksia, keskustelutilaiuuksia ja muuta tiedotustoimintaa sekä
tekee aloitteita ja esityksiä, kerää jäsenmaksuja, harjoittaa kioskikauppaa, kirpputoritoimintaa, sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3. pykälä

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu jokainen Huhtasuon alueella asuva täysiikäinen henkilö ja kannatusjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö. Yhdistyksen hallitus
hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Saavutetut jäsenedut säilyvät.

4. pykälä

Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa
hallitus.

5. pykälä

Yhdistyksen sääntömääräsiä kokouksia ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous
syys-lokakuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä
tai lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

6 pykälä

Kevätkokouksessa:
1. Esitetään tilinpäätös joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
2. Luetaan tilintarkastajien lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa:
1. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi.
2. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi.
3. Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi
toimintakaudeksi.
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä näiden sääntöjen 8 §:n puitteissa.
5. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
6. Toimitetaan sihteerin vaali.
7. Toimitetaan hallituksen muiden jösenten vaali.
8. Toimitetaan toiminnanatarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.
9. Päätetään yhdistyksen kokousten kutsumistapa 5 §:n mukaisesti.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7. pykälä

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi
vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

8. pykälä

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 5 – 10 jäsentä, jotka
valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan.
Hallitus on päätäntävaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtjan lisäksi on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaiella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9. pykälä

Hallituksen tehtävänä on
1.
2.
3.
4.
5.

Edustaa yhdistystä.
Hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja kannatusjäsenet sekä pitää jäsenluetteloa.
Kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sille esitettävät asiat.
Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidon sekä tilinpäätöksen teosta.
6. Valmistaa ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitlemaksi sekä tulo- ja menoarvioksi.
7. Ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen rahoituksen edistämiseksi.
10. pykälä

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina esitettäväksi
toiminnantarkastajille ennen helmikuun loppua.

11. pykälä

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi
yhdessä.

12. pykälä

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin
vaaditaan että muutosehdootuksen puolesta annetaan vähintään kaksi kolmasosaa
(2/3)äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänistä.
Sääntömuutosasioista on myös mainittava kokouskutussa.

13. pykälä

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden, vähintään 30 päivän väliajoin, pidetyn
yhdistyksen yhtäpitävä päätös. Kummassakin kokouksessa on päätöksen puolesta annettava
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänimäärästä. Jos
yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, on sen varat annettava jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen
käytettäväksi.

