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Forssan Veneseura
~RIENNON"

SÄÄNNÖT.
1 §•

Seuran nimenä on Forssan Vene*
seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks
kana on Forssan kauppala.

Seuraan on oikeus yhtyä kaikkien
järviurheilun harrastajain.

2 §■
Seuran tarkoituksena on:
Olla yhdyssiteenä järviurheilijain

kesken.
Ohjata järviurheilun kehitystä.

Vastustaa luvatonta ryöstökalastusta.
Ehkäistä vesillä ja rannoilla har*
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joitettavia ilkitöitä.
Huolehtia karien ja kulkuväylien

merkitsemisestä.

Tarkoitustaan toteuttamaan pyrkii
seura:

3 §•

Toimeenpanemalla soutu*, purjeh*
duss ja moottorivenekilpailuja. Järjess
tämällä tiedusteluverkoston ja velvoit*
tamalla jäsenensä valvomaan järjestystä
ja ehkäisemään 2 §:ssä mainittuja ilki»
valtaisuuksia.

Järjestämällä juhlia, iltamia y. m.

4§.

Jäsenen on suoritettava sisäänkirs
joitus» ja jäsenmaksu, jonka seuran
vuosikokous vuodeksi kerrallaan mää*
rää.

Jäsen joka laiminlyö maksujen suo*

rituksen useammalta kuin 6 kuukau»
delta, katsotaan seurasta eronneeksi.
Samoin katsotaan seurasta eronneeksi
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jäsen, joka toimii ilmeisesti seuran tars
koitusperiä vastaan.

Jäsenen ottaa ja eroittaa johto*
kunta. Eroittamisesta olkoon jäsenellä
kuitenkin oikeus vedota seuran ylei*
seen kokoukseen.

5 §•

Seuran hallituksena on vuodeksi
kerrallaan valittu johtokunta, johon
kuuluu 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. .

Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin ja muut
tarvittavat virkailijat.

Puheenjohtaja ja sihteeri kirjoitta»
vat yhdessä seuran nimen.

6§.
Seuran tilinpäätös tehdään kalens

terivuosittain ja tulee sen olla valmiina
15 päivään helmikuuta.

Tilit ja muun toiminnan tarkastaa
vuosikokouksen valitsemat tilintarkasi
tajat ja tulee tarkastuskertomuksen olla
valmiina ennen 1 päivää maaliskuuta.
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7§

Seuran vuosikokous pidetään maas
liskuun aikana ja käsitellään siinä sev»
raavat asiat:

Luetaan toiminta* ja tilikertomuks
set, sekä päätetään niiden ja tilintars
kastajain lausunnon perusteella vastuus
vapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Vahvistetaan tulos ja menoarvio
kuluvalle vuodelle.

Päätetään sisäänkirjoitus* ja jäsens
maksun suuruudesta.

Toimitetaan puheenjohtajan ja johs
tokunnan vaali.

Valitaan 2 vakinaista ja 2 varatis
lintarkastajaa, joiksi ei saa valita joh*
tokunnan jäsentä.

Valitaan muut tarpeelliset toimis
ja valiokunnat.

Laaditaan toimintasuunnitelma kus
luvaa vuotta varten.

Käsitellään muut mahdolliset asiat.
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B§.
Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Vaalit ja äänestykset toimitetaan avoi=
mesti, paitsi vaadittaessa lippuäänes»
tystä, on se toimitettava.

9 §.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle
viikkoa ennen kokousta julkipantuilla
ilmoituksilla. Muut tiedonannot jäse»
nille toimitetaan samalla tavalla. Seus
ran kokouksella ja toimikunnilla on
kuitenkin valta päättää, onko seuran
kokoukset ja muut tiedonannot julkis
pantujen ilmoitusten ohella jollakin
muullakin tavoin jäsenille ilmoitettava.

10 §.

Seuran aikamääräisiä kokouksia
pidetään neljännesvuosittain, sekä yli*
määräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa.

Seuran kokoukset kutsuu koolle
puheenjohtaja.
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H §■

Seura voi toimintansa edistämis
seksi perustaa eri toimi* ja valiokuntia
ja vahvistaa niille säännöt, jotka eivät
kuitenkaan saa olla ristiriidassa näiden
sääntöjen kanssa.

12 §.

Ehdotuksia näiden sääntöjen muut*
tamiseksi voidaan ottaa vuosikokouk*
sessa käsiteltäväksi, jos aloite siitä on
tehty ja esitykseksi hyväksytty edellis
sessä kokouksessa.

Sääntöjen muutokseen vaaditaan
Ve annetuista äänistä.

13 §.

Seuraa ei voida enemmistön pää*
töksellä hajoittaa niin kauvan kuin 5
seuran jäsentä haluaa sitä pysyttää
koossa, eikä myöskään muuttaa muun*
laiseksi järjestöksi.
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14 §,

Jos seura hajoaa, tai muuten laka
kaa toimimasta, jää seuran omaisuus
Forssan kauppalan urheilulautakunnan
hoidettavaksi ja saa paikkakunnalle
vastaisuudessa ehkä perustettava seura,
joka on laillistutettu, puolueeton ja
toimii samanlaisten tarkoitusperien hy*
vaksi, ne hyväkseen käyttää.

Sosialiministeriö on hyväksynyt
tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdis*
tysrekisteriin ja on yhdistyksen nimeen
liitetty r. y.

Helsingissä, Sosialiministeriössä 15
p:nä marraskuuta 1930.

K. J. VIHTINEN.

Ture Sundholm.








