Hämeen Moottorikerho ry
Säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Hämeen Moottorikerho r.y. epävirallisesti lyhennettynä HäMK ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään
näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund
r.y:tä liitoksi.
2§
Kerhon virallinen kieli on suomi.
3§
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottoripyöräilyn erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä. Kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin
vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia.
Tarkoitus toteutetaan:
1. Järjestämällä moottoripyöräily- ja liikennekilpailuja
sekä näytöksiä.
2. Järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia.
3. Harjoittamalla valistustoimintaa järjestämällä kerhoiltoja, juhlia
ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia.
4. Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.
5. Harjoittamalla kerhotoimintaa ja ravintolaliikettä. Kerho voi
hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kerho ei puutu
uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.
4§
Kerhon jäsenet ovat kunniajäseniä, ainaisia jäseniä, vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kannattavia jäseniä ja nuorisojäseniä.
Kannattavaksi jäseneksi katsotaan jäsen, joka ei toimi moottoriurheilun
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alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia
ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon
tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut
henkilö. Kunniapuheenjohtaja valitaan hänen eliniäkseen. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa kerhon kokouksissa ja hänellä on niissä sekä
puhe- että äänioikeus.
5§
Kerhon jäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt puhdasmaineinen henkilö, joka alistuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka
hallitus kahden kerhon jäsenen ehdotuksesta yksimielisesti hyväksyy. Sisäänkirjoitus- ja ensimmäinen vuosimaksu on liitettävä jäsenanomukseen. Niiden
suuruuden määrää vuosikokous. Nuorisojäseneksi voi päästä jokainen alle 15
vuotias henkilö, joka täyttää edellisessä kohdassa mainitut vaatimukset ja joka
jäseneksi pääsyanomukseensa lisäksi liittää vanhempien tai holhoojan kirjallisen suostumuksen. Jäsen, joka on kuulunut yhtäjaksoisesti kaksikymmentä (20)
vuotta kerhoon vapautuu vuosimaksuistaan ja on ainainen jäsen.
6§
Jäsenen, joka ei ole suorittanut vuosimaksuaan kalenterivuoden loppuun
mennessä, voi hallitus erottaa kerhosta. Myöskin voi hallitus erottaa sellaisen
kerhon jäsenen, joka yleistä pahennusta herättävällä tavalla tai muutoin toimii
kerhon tarkoitusperiä vastaan. Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota
kerhon yleiseen kokoukseen. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta
vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.
7§
Kerhon tilikausi on 1.12.–30.11. ja hallituksen tulee jättää tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi ennen tammikuun 15 päivää. Tilintarkastajien lausunto on
esitettävä hallitukselle vähintään viisi (5) päivää ennen vuosikokousta.
8§
Kerhon nimen on oikeutettu merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.
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9§
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain sekä kuusi (6)
muuta jäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa valitaan kolmeksi
(3) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi (2) jäsentä 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 neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Hyväksyy uudet jäsenet ja erottaa ne, joiden katsotaan antaneen
aiheen siihen sekä pitää jäsenluetteloa.
3. Vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta.
4. Valmistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat.
5. Laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset
edelliseltä vuodelta.
6. Toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset.
7. Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika.
8. Järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt.
9. Ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa kerhon
ansiolevykkeet yms. merkit.
10§
Kerhon vuosikokous pidetään tammikuussa. Sen lisäksi voidaan ylimääräisiä kokouksia pitää niin usein kuin hallitus tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun
esityksen hallitukselle.
Kutsu vuosi- samoin kuin muihinkin kokouksiin on julkaistava ainakin yhdessä Tampereella ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään neljä (4) päivää
ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja.
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11§
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella erääntyneen maksunsa maksaneella 15 vuotta
täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
12§
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia
ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja
ja joista vähintään kaksi (2) kerhon jäsentä on tehnyt kirjallisen ehdotuksen kerhon toimistoon viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta ja jotka
kirjallisesti ovat suostuneet ehdokkaiksi.
13§
Puheenjohtajana vuosikokouksissa toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Kokous voi myös yksinkertaisella äänten enemmistöllä valita jonkun muun henkilön puheenjohtajakseen.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Esitetään hallituksen kertomus päättyneen vuoden toiminnasta.
Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajien tileistä antama lausunto
sekä vahvistetaan tilinpäätös.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä
toimintavuodelta.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai
eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin
eronneiden tilalle valitut valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
7. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.
8. Valitaan edustajaehdokkaat liiton hallitukseen.
9. Valitaan edustajat liiton varsinaiseen edustajainkokoukseen.
10. Valitaan tarpeelliset jaostot.
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11. Esitetään hallituksen laatima kilpailukalenteri sekä päätetään
seuraavan kilpailukauden toiminnasta.
12. Määrätään sisäänkirjoitus- ja vuosimaksujen suuruus.
13. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään
ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.
14. Hallitus tiedoittaa kokoukselle liitolle tekemänsä ajaja- ja
ansiomerkkiehdotukset.
14§
Ehdotus näitten sääntöjen muuttamisesta käsitellään kerhon yleisessä kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen puolesta annettava
kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
15§
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja
vaaditaan tällöin, että vähintään kaksikolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa
päätöstä. Ellei puolta jäsenistä ole saapuvilla, on uusi, samalla tavoin koolle
kutsuttava kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnä olevien jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös kerhon purkamisesta, jos vähintään kaksikolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä.
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole jollekin moottoripyöräilyä edistävälle rekisteröidylle
järjestölle.
16§
Muissa kohdin menetellään kuten Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund r.y:n säännöt ja yhdistyslaki määräävät.
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