l$

Yhdistyksen aimi on Kaupan Esimiesveteraanit ry ja sen kotipeikka on Taryer€etr kaupunki
ja toimialueeaa koko maa

2$

YbdiSy&sen tartoitpksena on toimia yhdyssiteenå kaupan esimiestehåvistii etikk€elle
siirtyneiden toimihenkilöiden välillii, ftrjittaa heidiin amnatissaan syntyoyttå
yhteenkuuluvaisuuden trmetta ja hrkea jäseniäiin heidän etujensa ja oikeuksiensa
valvormassa.

3$

Trkoituksensa toterltamiseksi yhdistys

1. jfieståärctkiå

2. jfi
3

,

4.

ja keslrusetrtilaisrruksia
barjoittaa yhteistoimintaa vastaavien muiden jfiestöjen knnssa
harjoittaa taloitustaan ediståväå jultaisutoimintaa
eståå esiietmiå

Toimintansa tukemisetsi yhdistys voi ottaa vastaan avustnksi4 lahjoinrksiaja
testamentteja, barjoittaa tårSandustoinintaa panna toimeen asjaomaisella luvalla arpajaisia
seka Urjoittaa kirjanpito-, kioski-,' majoitus- ja ravitsemusliikettå
VMistyi voi halliia jå omistaa toimioraaosa vdten taryeelista irtainta ia kihteäå omaisuutta
Yhdistyt<sen toimima ei saa mrodostua laadultaan pääasiassa taloudelliseksi, eikå sen
trloituksena saa olla voiton tai mrun taloudellisen aosion hankkiminen siihen osallisille'

liiffi

4$

2.$:ssli tarkolt*tu henkilö, jonka ballitus
Yhdisryksen vrsinaisitsi jäseniksi voi
jäseneksi hyvåksyy. Varsinainen jäsen suorittaa yhdisty*selle vuosittain vuosikokoulsen
måäråämän jäsennaksun

5$

Ifunniajäseneksi voi yhdisryksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti
toiminut yhdistyksenja sen päämåiirien hyväfsi Kunniqiåsenetå ei kannetajäsenmaksua

6$

joka haluaa erota yMistyksestä, ilmoittakoon siitå kidallisesti ballitukselle tai sen
p,rheeÅ.;onta.laUu, tai suuilisesti ybdistyksen kokouksessa prilytäkhjaan merkittävåiksi.
iasersrirae tat,taa sea kal€nterivuoden lopussa, jonka ailaoa eroilooitus tetfiin
Jäsen,

Hallitus voi erottaa jäsenen kokooaao tai mä&åajaksi, ellei hlin noudAa yhdist$sen sääntöjä
tai jos hän menettelytliiiin vaikenttaa yMistyksen toimintaaErottamispätöksestå voi jäsen vedota seuraavaan yhdiSyksen kokoukseen jättänållä täå
koskevan-valituskirjelmiin hallitukselle 30 päiviin kuhressa tiedon erottamispäätöksestli
saatuåarl Kokous voi vahvistaa erottarnispäiitöksen yksinkertaisella äädenenemmistöllii.
Eronout tai erotettujäsen meneuäå kaikki oikeute'nsa yhdistyksesså
7$

YMistyksen vuosikokous pidetiiiin wosittain viimeistiiiia marraskuussa
hallituksea mällräiinärå aikaoa ja paikassaylimäiiriiinen kokous pidetåän milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähid.iiän
l/10 yhdistyksenjäsenistå hallhirselta sitå khjallisesti vaatii ja mmalla esittä?i kEisitehäväksi
aiotut asiat.

8$

Yhdisryksea kokoukset kr*sutaaa koolle ilnoitukselle joka vähintäiin 14 vuorokautta ennen
kokousa julkai*aan yMesså jäsenten keskuuteen bviävässå leh&ssii Kokouskr.*sussa on
otettava huomioon ybdistyslaio nååråykset.

9$

Yhdistytsen kokouksessa on jokaisella jiisenellå ylsi älni. yuX36{ella ei saa åänsstää
Äänestyksesså ratkaisee yksinkertainen ä,änen enemmistö ellei näissii säär:niiissä ole toisin
mätirätty. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin" jos vähintäiin 5 Esoäolevisa jåsenistä
sitii vaatii, Äänten mennessä tåsan ratkais€e vaaleissa ja lippuiiäoestyesessii arpa, muuten se
mielipide jobon kokoukseo pubeenjohtalia yhtyy.

10$ Yhdist5Ås€tr vuosikokouksessa käsitelliån seuraavat asiat:
1. valitaan kokoulcefle tdpeeliset virkailiid

2. esitetåäa halliruksen vuosikertomrs, tilinpåätös ja tili*arkastajien lausudo
3. päåtetåån vastrnrvaparden myötämisestå tilivelvollisille
4. valitaao halituksen pubeeqiohaja
5. påätediän hallihrlsen jiiserten lukumåärii
6. valitaan hallinrtsen muut vrarsinaiset jåsenet ja varajåsenet
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja beille varamiehet
8, \rahvistetåan talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
9. kåsitelläåo hållitulaen valnistamat asisrt
10, tåsit€uåiid j?is€nten

I

l$

12$

esittåd

asial

Yhdisty*sen hallitukseen kuuluu puheeajohtaje t'åhintäiin kaksi ja enitäiin viisi varsinaista
jäsemå ja yhli nonta wajäsetii.
Pubeeoj,ohtåjan ja mrtrd hallituksen jäseneq samoin kuin

kalsi tilirarkasajaa ja heille vara-

miehet valitsep vuosikokous vuosikokousten viiliseksi ajaksi.

13$

Hallituksentehiåvånäolx

1

edustaa yhdistystä ulospäin

2. panna toimeeo yhdistyksen kokoulc€n päätökcet
3, valmistella yhdisryksen kokouksessa kiisiteltåvät asiat
4. pitiiä jäsenluetteloa
5. boitaa yhdistyksen rahavarojaja muuta omaisuutta
6, antåa kertomus kuluneen vuoden toimimastå ja laatia tilinpäåtös' talousarvio
ja toiminaohjelma

7.
14$

kutsua yhdisrykseo kokou&set koolle

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai hånen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta sekii myös jos kaksi ballituksen jäsentii tekee siitä aloitteen

Hallitus on pääösv"ahainen kun

15$
-

se on

tiiysilukuisena paikalla"

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuhedohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan
Ptiåtiikset tehdiiiin ylsinkertaisella äiinten enemmistöllå liiinten mennessii tasan ratkaisee
Puhee{ohtajan ääniTaqreen vaatiessa voi ballitus palkata talousarvion puitteissa pysyviä tai tilapäisiä

virkailijoita.

16S Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen

varsinaistajäsentåi yhdessä

pankki- ja posiasioita varten voi ballitus mäjirätå yhden tai usearman toimiheakilön
kirjoittaäån yhdistykseo nimen joko yksin tai ybdessä toisen kanssa
f

7g
"

yhrtist*sea tilivuosi on kalenterhuosi Tilinpäiitöksen tulee olla valmiina hetrnikuun
66J"roennessä, jolloin ballituksen on annettava tilinpäåtös ja muut ttrpeelliset asiakirjat
tilintarkastajille. fl-imarksbjien tulee adaa kahden viikon kuluessa asiakirjojen

;;.r*tt

.L.sta khjatlinen kertomuksensa

tarkastukseo tuloksesta hallitukselle sekå

lausufronsa rastrnrvapauden myödämisestii"

tai yhdistyksen purkamt:estå o-n te-htjiv.ä väliotåiin
ränistå
kåhdeisa periittäisessåi vähintäåtr kuukauden våiliajalla
2/3 enemmistöllä annetuista
pidettådsså yhdistyksea kokoulsessa

l

B$ päätös diden såäatöjen mrrttamisest4

I

9$

Jos yMistys purkautuq luovutetaan sen jåljelle jäiiaeet varat

20$

Muissa zuhteissa noudat€taaD voimasm olevaa yhdistyslakia

Kaupanalan esimiesliitto KEY rydle.

