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Soutumiehet r.y.
Säännöt

i §•

Yhdistyksen nimenä on Soutumiehet r. y. Seura on
perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 ja on sen kotipaikkana
Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää soutu-urheilua,
kilpa- ja retkeilysoutua. Toimintamuotona on soutuhar-
joitusten ja kilpailujen järjestäminen sekä soutuvälinei-
den: veneiden, airojen ja venevajan sekä soutu-urheilua
käsittävän kirjallisuuden hankkiminen.

2 §•

Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.

3 §.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen puhdasmainei-
nen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kan-
nattajajäseneksi otetaan henkilö, joka suorittaa kerta-

kaikkisen tai vuosittain vuosikokouksessa päätettävät
maksut. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityk-
sestä vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen
ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien



hyväksi. Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon
merkitään ainakin nimi, ikä, ammatti ja kansalaisuus ellei
ole Suomen kansalainen.

4 §.

Jäsenmaksun määrää vuosikokous erikseen kutakin toi-
mintavuotta varten. Jäsenmaksu on suoritettava ennen
soutukauden alkamista. Jäsen, joka yhdellä kertaa tai
yhteensä 12 vuoden ajalta suorittaa jäsenmaksut vapau-
tuu jäsenmaksuista. Asevelvollisuuttaan suorittava jäsen
on vapaa kaikista maksuista.

5 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu
hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja, sihteeri, rahastonhoitaja ja soutupäällikkö sekä
kaksi varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun kolme
jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohta-
jan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen toivomuk-
sesta. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

6 §•

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä, joista toisen pitää olla puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja tai sihteeri.

7 §.

Yhdistyksen tili- ja toimivuosi lasketaan marraskuun
1 p:stä seuraavan vuoden lokakuun 31 p:vään. Tilit
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päätetään lokakuun 31 p:nä ja on ne esitettävä tilintarkas-
tajille viimeisiään marraskuun 15 p:nä.

8 §•

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun aikana.
Äänioikeutettuja ovat kaikki maksunsa suorittaneet jäse-
net. Äänestys toimitetaan avoimesti ellei lippuäänestystä
vaadita. Valtakirjan nojalla ei saa äänestää.

9 §.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintäin
viikkoa ennen kokousta kahdessa helsinkiläisessä suomen-
kielisessä aamulehdessä. Ylimääräinen kokous voidaan
kutsua koolle hallituksen määräyksestä tai kun vähintäin

osa yhdistyksen jäsenistä hallitukselta kirjallisesti
anoo sen koolle kutsumista käsittelemään ilmoitettua
asiaa.

10 §.

Vuosikokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohta-
jan käsitellään seuraavat asiat:

1. luetaan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkasta-
jain lausunto.

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle.

3. valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut vaki-
naiset jäsenet sekä kaksi varajäsentä kukin erikseen.

4. valitaan kilpailu- ja palkintolautakunta.
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintar-

kastajaa.
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6. vahvistetaan jäsen y. m. maksut.
7. vahvistetaan talousarvio.
8. vahvistetaan kesän toimintasuunnitelma sekä
9. käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten esit-

tämät kysymykset.

H §•

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä ilmoittakoon asian
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suul-
lisesti kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kai-
kista muista velvollisuuksista paitsi kuluvan vuoden
jäsenmaksun suorittamisesta.

12 §.

Hallitus voi ilman muuta erottaa yhdistyksestä jäsenen,
joka laiminlyö ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen
liittymällä on sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä
tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai
rikkoo kunnian vaatimuksia taikka rikoslakia.

Erotettu jäsen voi vedota erottamispäätöksestä yhdis-
tyksen kokoukseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle.

13 §.

Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä
jos niitä kannattaa kahdessa vähintäin kahden viikon
väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä.



14 §.

Jos Yhdistys lopettaa toimintansa joutuu sen omaisuus
Suomen Soutuliitto — Finlands Rodförbund r. y:lle tai
jos sitä ei ole niin Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto
r. y:lle.

15 §.

Muutoin noudatetaan voimassaolevaa Yhdistyslakia.

Helsingissä, lokakuun 25 p:nä 1938.

Leuto Pajunen U. Voionmaa.

Wäinö Eskola.
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Helsingissä 1940. Helsingin Uusi Kirjapaino Oy.






