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1 § Nimi, kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Santa`s United.

Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että
mahdollisimman moni harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

Järjestää

-kilpailu- ja koulutustoimintaa

-valmennus- ja harjoitustoimintaa

-nuorisotoimintaa

-tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa

-valistus- ja kasvatustoimintaa

-harraste- ja kuntoliikuntaa ml. soveltavaliikunta

-muuta toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti
ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

-Kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-
alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii
omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten
harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

-Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

-Hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen
huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja
ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja
monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja
bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -
asusteita.

3 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka on
ilmoittautunut ja sitoutunut noudattamaan seuran sääntöjä ja
määräyksiä. Seuran joukkueiden valmentajat ja hallituksen jäsenet
ovat seuran jäseniä.
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Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja
kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä
yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla
vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen seurasta

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen
ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty,
mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos edellisen toimintakauden jäsenmaksu
on suorittamatta yli kaksi kuukautta sen erääntymisestä.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

-laiminlyö jäsenmaksunsa tai muut hallituksen määrittämät
velvoitteet tai

-toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai

-rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai

-toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus
on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän
kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä
päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa
järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan
päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta
erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen
vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous
toimintakausittain.

Jäsenmaksua ei peritä seuran joukkueiden valmentajilta, hallituksen
jäseniltä, eikä

kunniapuheenjohtajalta tai kunniajäseneltä.
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6 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi
valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi kestää kaksi (2) vuotta.
Ensimmäisen kerralla valituista hallituksen jäsenistä valitaan
arvalla ne kaksi joiden toimikausi kestää yhden vuoden ja ne kolme
joilla toimikausi kestää kaksi vuotta. Tämän jälkeen
vuosikokouksissa on parillisina vuosina erovuorossa kaksi (2) ja
parittomina vuosina kolme (3) hallituksen jäsentä, joiden
kaksivuotiskausi päättyy. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous tarvittaessa hänen
sijaansa, hänen jäljellä olevalle toimikaudelle uuden jäsenen.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta
varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai
kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2) Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3) Vastata sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista
velvoitteista
4) Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
5) Vastata seuran taloudesta
6) Pitää jäsenluetteloa
7) Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
8) Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta
varten
9) Luovuttaa tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille
tarkastettavaksi vähintään
kuukautta ennen vuosikokousta
10) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11) Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
12) Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan
13) Vahvistaa seurassa toimivat joukkueet ja niiden toimihenkilöt
14) Vahvistaa/hyväksyä seuran toimihenkilöiden seuran toimintaan
liittyvät koulutukset
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15) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien
anomisesta
16) Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Seuran hallituksen nimeämät jaostot, valiokunnat ja työryhmät voivat
päättää sisäisesti
toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus päättää jaoston
toimintaan liittyvistä mahdollisista oikeustoimista.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti
tai seuraavassa
kokouksessa ja pöytäkirjat allekirjoittaa hallituksen, kunkin
jaoston tai valiokunnan
puheenjohtaja.
Jaostojen ja valiokuntien puheenjohtaja antaa jaostojen ja
valiokuntien
kokousten pöytäkirjat tiedoksi seuran hallitukselle. Pöytäkirjat
vahvistetaan seuran
hallituksen kokouksessa siltä osin kuin asia liittyy seuran
hallituksen toimivaltaan.

Seuran hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran virallisten kokousten pöytäkirjat ovat kokousten
puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien
tarkastettava.

7 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai
toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran toiminta- ja tilikausi alkaa 1. päivä kesäkuuta ja päättyy
seuraavana vuonna 31.päivä toukokuuta.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi

viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Seuran varsinainen ja ylimääräiset kokoukset

Seuran varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä elokuun aikana.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat
ylimääräisen kokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys
viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa
maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä
lukuun ottamatta, yksi ääni.

Kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran varsinainen jäsen ei voi käyttää ääni- tai puheoikeuttaan
asiamiehen välityksellä.

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se
mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja
on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja
käyttämällä.

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Kutsu varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on
julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran
internetsivuilla ja seuran jäsenille kuukausikirjeessä.

11 § Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
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myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruudet sekä
tulo- ja menoarvio
9. valitaan seuran jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kolme (3) varajäsentä
seuraavalle toimintakaudelle
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle vähintään 21 vrk ennen vuosikokousta, jotta asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat johonkin Rovaniemen
kaupungin alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran
purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

13 § Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan sääntöjen lisäksi voimassaolevaa
Suomen yhdistyslakia sekä muita yhdistystoimintaa ohjaavia Suomen
lakeja, asetuksia ja määräyksiä.


