Finnish Alpine Masters nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen
säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Finnish Alpine Masters ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alppihiihtoharrastusta ja –urheilua
seniorilaskettelijoiden keskuudessa, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan
yhdistyksen päämäärien hyväksi.
Yhdistyksen toiminta-ajatus on tukea jokaista yksilöä oman alppihiihtotavoitteensa
saavuttamisessa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) järjestää erilaisia kilpailu-, tiedotus-, näytös- yms. tapahtumia ja tilaisuuksia jäsenilleen,
että muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille,
b) toimii yhdyssiteenä jäsentensä ja Suomen Hiihtoliiton välillä,
c) hankkii tietoja Suomesta ja ulkomailta, sekä levittää Masters-alppihiihtotietoutta
laajempaan piiriin,
d) edesauttaa jäsentensä osallistumista kilpailuihin sekä Suomessa että ulkomailla
järjestämällä tiedotustoimintaa ja vastaavasti helpottaa ulkomaalaisten Masters-alppihiihtäjien
osallistumista Suomessa pidettäviin kilpailuihin,
e) hankkii toimintansa rahoittamiseksi varoja lähinnä yhteistyösopimuksilla ja hankkimalla
ilmoituksia kerran vuodessa julkaistavaan kilpailuohjelmaan; velkaa ei tehdä,
f) osallistuu valtakunnallisille alppiseurojen neuvottelupäiville.
3 § Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa ja joka koostuu
puheenjohtajasta sekä vähintään kolmesta ja enintään kuudesta jäsenestä. Hallitus valitsee
sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä kerrallaan ovat erovuorossa eri
vuosina.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja
kukin erikseen.
4 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään hallituksen päätöksellä henkilöitä, jotka
ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja jotka hyväksyvät sen päämäärän. Yhdistyksen
kunniajäseneksi tai kunnia-puheenjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka erityisesti on
edistänyt yhdistyksen toimintaa. Valinta suoritetaan hallituksen ehdotuksen perusteella
yhdistyksen vuosikokouksessa, hyväksymistä varten vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.
5 § Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.
6 § Varsinaiset jäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään
vuosikokouksessa. Kunniajäsenet tai kunniapuheenjohtaja eivät ole velvollisia maksamaan
jäsenmaksua.
Yhdistyksen luonteesta johtuen on kuitenkin tarkoitus, että yhdistys tulee toimeen ilman
jäsenmaksua.

7 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen päämääriä tai joka käyttäytyy
sopimattomasti. Yhdistyksestä erottaminen on ilmoitettava yhdistyslain mukaisesti.
8 § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Mikäli äänet
lankeavat tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta.
9 § Yhdistyksen piirissä voidaan sen päämäärien edistämiseksi sekä sen toiminnan
tehostamiseksi asettaa jaostoja ja lautakuntia, jotka nimitetään hallituksen toimesta.
10 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä
tarkistettavaksi 15.2. mennessä ja tilintarkastajan pitää helmikuun aikana antaa lausuntonsa
kirjallisesti. Tilintarkastajan toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilivuosi.
11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
- hallituksen vuosikertomus
- hallituksen selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä tilintarkastajan lausunto
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
- määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä 3 § mukaan
- seuraavan toimintavuoden talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
- yhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalit
- hallituksen jäsenten vaalit erovuorossa olevien tilalle
- tilintarkastajan vaalit ja yksi varamies hänelle
- muut kutsussa mainitut asiat
12 § Ehdotus, jonka jäsen haluaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on annettava hallitukselle
vähintään 7 päivää ennen kokousta, ehdotus on annettava kirjallisena.
13 § Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ovat anoneet tätä. Hallituksen on tällaisen anomuksen
saatuaan 3 viikon sisällä kutsuttava jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 15 § säädetyllä
tavalla.
14 § Kaikki asiat kokouksessa päätetään avoimella äänestyksellä, ellei 1/3 kokouksen
osanottajista vaadi suljettua äänestystä. Mikäli äänet jakautuvat tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Mikäli äänet jakautuvat tasan suljetussa äänestyksessä, ratkaisee arpa.
Asia, jota käsitellään kokouksessa ensimmäistä kertaa, on siirrettävä seuraavaan kokoukseen
jos 1/3 läsnäolijoista näin vaatii.
15 § Hallituksen on kirjallisesti kutsuttava jäsenet yhdistyksen kokoukseen vähintään 2
viikkoa ennen kokousta. Kutsu vuosikokoukseen voidaan vaihtoehtoisesti myöskin ilmoittaa
kilpailuohjelmassa. Hallitus voi vapaasti päättää missä päin Suomea kokous pidetään.
16 § Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
17 § Yhdistyksen purkamisesta ja näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan ¾
määräenemmistö annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden välillä pitää kulua vähintään kaksi viikkoa.
18 § Yhdistyksen varat siirtyvät Suomen Hiihtoliiton alppijaostolle mikäli yhdistys purkautuu tai
lakkautetaan. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain ja Suomen Hiihtoliiton säännöksiä.

