Riihimäen Raviseura ry:n säännöt
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Riihimäen Raviseura ry ja kotipaikka Riihimäki

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää hevosurheiluharrastusta, ohjata
paikkakunnan raviurheilun harrastajien yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää urheiluhevosten
kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sekä jäsenilleen että yleisölle kokous-,
esitelmä ym. tilaisuuksia sekä toimeenpanee ravikilpailuja ja näyttelyitä noudattamalla
Suomen Hippos ry:n sääntöjä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka toimivat aktiivisesti hevosurheilun parissa
ja suorittavat säädetyt maksut sekä sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
Jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous vuosittain.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen vuosikokous
voi kutsua jäsenen kunniajäseneksi hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta. Samalla tavalla
vuosikokous voi myös kutsua kunniapuheenjohtajan. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja
on vapautettu jäsenmaksu velvollisuudesta.

4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu syyskokouksen valitsemat yhdeksän (9)
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että vuosittain
eroaa kerralla kolme(3) jäsentä. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja päättyy
kolmannen vuoden lopussa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.
Syyskokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan, jonka toimikausi on nimitystä
seuraava vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus
voi valita sihteerin myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen viiden (5) jäsenen läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.

5§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoitaa
yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä.
2. Huolehtia ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta.
3. Yhdistyksen kokouksissa saamiensa ohjeiden mukaan valmistella ja esittää
syyskokoukselle seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma.
4. Tehdä ehdotus syyskokoukselle seuraavan tilikauden tulo- ja menoarvioksi.
5. Laatia vuosittain toimintakertomus.
6. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joihin yhdistyksen tarkoitus ja säännöt oikeuttavat.

6§ Hallituksen puheenjohtajan tehtävät
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
1. Kokoonkutsua hallitus tarpeen vaatiessa.
2. Valvoa, että yhdistyksen tilit ja rahavarat hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti ja
että tilit päätetään asianmukaisesti.

7§ Rahastonhoitajan tehtävät
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu:
1. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja jäsenmaksuista.
2. Kantaa jäsen- ym. maksut ja suorittaa yhdistyksen menot puheenjohtajan ja hallituksen
maksumääräysten mukaisesti.
3. Säilyttää yhdistyksen varat hallituksen päätöksien mukaisesti.
4. Pitää kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa.
5. Huolehtia tilinpäätöksestä ja siitä että tilinpäätös annetaan tilintarkastajille.

8§ Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja
rahastonhoitaja yhdessä.

9§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10§ Kokouskutsu
Kutsu vuosikokoukseen ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu lehtiilmoituksella, joka julkaistaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jossakin

Riihimäellä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka
sekä ne asiat, jotka tulevat kokouksessa käsiteltäväksi.

11§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat jäsenet.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), toinen helmi-huhtikuun
aikana ja toinen loka-marraskuun aikana.
Edellistä kokousta kutsutaan vuosikokoukseksi ja jälkimmäistä syyskokoukseksi. Ylimääräisiä
yhdistyksen kokouksia voidaan pitää milloin yhdistyksen kokous tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi
(1) ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

12§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Päätetään kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta.
8. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

13§ Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään edellä vuosikokouksen kohdissa 1 – 4 mainittujen asioiden l
isäksi seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
2. Valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kerrallaan erovuoroisten tilalle ja valitaan
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenistä.
3. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joiden toimintakausi on
seuraava tilikausi.
4. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
perättäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätöstä tulee kannattaa ¾ kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen omaisuus luovutettava
johonkin raviurheilua edistävään tarkoitukseen.

