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HELSINGIN SOUTUKLUBIN
r. y.

SÄÄNNÖT

Yleisiä määräyksiä.
1 §. Helsingin Soutuklubi

jonka kotipaikka on Helsingin kau-
punki, on vapaaehtoinen yhdistys,
jonka tarkoituksena on levittää
harrastusta ja mielenkiintoa sekä
taitoa soutu-urheiluun nähden voi-
mistavana, hyödyllisenä urheilu-
muotona.

2§. Klubin viralliset kielet
ovat suomi ja ruotsi.

3 §. Oikeuden päästä klubin
jäseneksi myöntää klubin hallitus
jokaiselle hyvämaineiselle mies-ja
naispuoliselle kansalaiselle, joka
sitä on hallitukselta kirjallisesti
anonut, ja jota joko yksi tai mie-
luimmin kaksi klubin jäsentä tai
kaksi ulkopuolista luotettavaa hen-
kilöä on suositellut.
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4 §. Klubin asioita hoitaa vuo-
sikokouksessa vuodeksi kerrallaan
ja seuraavaan vuosikokoukseen
saakka valittu hallitus, johon kuu-
luu kuusi (6) jäsentä, nimittäin:
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja, sihteeri, soutu-
päällikkö ja kalustonhoitaja sekä
kaksi varajäsentä.

5 §. Yhdistyksen nimen mer-
kitsee yhdistyksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja yhdessä sih-
teerin tai v. t. sihteerin kanssa.

6 §. Yhdistyksen tilit päätetään
vuosittain maaliskuun 31 p:nä sekä
on hallituksen annettava ne ennen
seuraavan huhtikuun 15 päivää
tilintarkastajille, joitten on viimeis-
tään huhtikuun 30 p:nä annettava
hallitukselle kertomuksensa.

7 §. Klubi kokoontuu yleiseen
kokoukseen kaksi (2) kertaa vuo-
dessa, nimittäin vuosikokoukseen
toukokuun alkupuoliskon aikana
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sekä syyskokoukseen viimeistään
2 kuukauden kuluttua soutukau-
den päättymisestä.

8 §. Hallituksella on oikeus
tarvittaessa kutsua koolle ylimää-
räisiä kokouksia. Kutsu vuosi-
sekä yleiseen kokoukseen ynnä
muut tiedoitukset klubin jäsenille
toimitetaan sanomalehti-ilmoituk-
sella vähintäin kahdessa (2) pää-
kaupungin suomen- ja ruotsinkie-
lisessä sanomalehdessä. Tällainen
ilmoitus on julkaistava kummassa-
kin sanomalehdessä vähintäin kaksi
(2) kertaa; ensimäisen kerran yhtä
viikkoa ennen määrättyä kokous-
päivää sekä toisen kerran kokous-
päivänä.

9 §. Jäsen, joka on estetty ole-
masta läsnä yleisessä kokouksessa,
voi antaa toiselle jäsenelle luovu-
tetulla, oikeaksi todistetulla valta-
kirjalla tämän edustaa itseään sekä
kokouksessa käyttää äänivaltaa.
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10 §. Vuosikouksessa käsitel-
lään seuraavat asiat:

a) hallituksen vuosikertomus,
b) tilintarkastajain sekä arvio-

miesten lausunto;
c) tilivapauden myöntäminen

eroavalle hallitukselle;
d) toimihenkilöitten palkkioit-

ten määräämien;
e) puheenjohtajan vaali;
f) soutupäällikön vaali;
g) muitten hallituksen jäsenten

vaali, kukin erikseen;
h) kahden hallituksen varajäse-

nen vaali;
i) määrätään vuosimaksu sekä

sisäänkirjoitusmaksu tulevaksi toi-
mikaudeksi;

j) määrätään toimikauden alka-
misaika;

k) hallituksen tai klubin yksi-
tyisten jäsenien esiintuomat ky-
symykset.

11 §. Syyskokouksessa ote-
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taan seuraavat kysymykset käsi-
teltäviksi:

a) kahden (2) tilintarkastajan
sekä heidän varamiestensä vaali;

b) kahden (2) arviomiehen sekä
heidän varamiestensä vaali;

c) yhdeksän (9) jäsenen vaali
juhlatoimikuntaan;

d) hallituksen tai klubin yksi-
tyisten jäsenien esiintuomat muut
kysymykset.

12 §. Vaalit toimitetaan sulje-
tuin lipuin.

13 §. Hallituksen jäsentä ei
voida valita tilintarkastajaksi tai
arviomieheksi.

14 §. Klubin tunnusmerkkeinä
ovat klubilippu, kokardi ja merkki.

Lippu on Valtioneuvoston maan
kaikkia laillistettuja purjehdesklu-
beja varten vahvistama klubilippu,
jossa on täysivalkoinen pohja sekä
siinä ulompi sininen ja sisempi
valkoinen risti, mainittuja lippuja
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varten vahvistetuin mitoin. Lipun
ylemmässä valkoisessa sisäosassa
on Helsingin kaupungin vaakuna
sekä alaosassa pari ristiin asetet-
tuja airoja, airojen lapapuolet ylös-
päin.

Kokardi on tummansinistä ver-
kaa, ja on siinä klubin viiri ylim-
pänä sekä klubin nimikirjaimet
sijoitettuina ristiin asetetun airo-
parin, jossa airojen lapapuolet ovat
ylöspäin, väliin seuraavasti:

H.
R. K.

Merkin pohja on sinistä emaljia,
siinä on kullatusta emaljista alim-
pana samaa tyyppiä oleva vene,
joka sisältyy Helsingin kaupungin
vaakunaan sekä ylhäällä ristiin
asetettu airopari, vuosiluku 1885
airojen lapojen välissä, kehyksen
muodostaa valkoisesta emaljista
tehty vyö, jossa esiintyy klubin
nimi kullatuin kirjaimin.
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15 §. Jos klubi jostakin esiin-
tulleesta syystä lopettaisi toimin-
tansa tai jos se purettaisiin, lan-
keaa sen omaisuus ensisijaisesti
Suomen Soutuliitolle, tai, ellei tätä
enää ole, Suomen Kanoottilii-
tolle.

16 §. Ehdotus klubin toimin-
nan lopettamiseksi on käsiteltävä
yleisessä kokouksessa, ja tulee täl-
lainen ehdotus, jotta se voitaisiin
kokouksessa ottaa käsiteltäväksi,
jättää hallitukselle viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen pidettä-
väksi ilmoitettavaa yleistä ko-
kousta. Jos 10 °/0 klubiin kirjoit-
tautuneista jäsenistä vastustaa täl-
laista ehdotusta, raukeaa se.

17 §. Näihin sääntöihin voi-
daan tehdä muutos vain jos kaksi
(2) peräkkäin pidettyä yleistä ko-
kousta on 2 / 3 osan äänienemmis-
töllä hyväksynyt ne. Ehdotus tästä
on hallitukselle kirjallisesti jätet-
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tävä viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen pidettäväksi ilmoitettavaa
yleistä kokousta.

18 '§. Näistä säännöistä tulee
jokaisen klubiin hyväksytyn jäse-
nen saada 1 kappaleen sekä voi-
massaolevan soutusäännön.

19 §. Eri toimihenkilöitten vel-
vollisuudet:

Puheenjohtajan tehtävänä on:
klubin ja hallituksen kokousissa

johtaa asioitten käsittelyä ja muu-
ten edustaa klubia sekä käyttää
puhevaltaa, missä se on tarpeen.

Varapuheenjohtajan tehtävänä
on:

tarvittaessa esiintyä varsinaisen
puheenjohtajan sijaisena.

Soutupäällikön tehtävänä on:
yhdessä kalustonhoitajan kanssa

tarkasti huolehtia siitä, että klubin
alukset ovat moitteettomassa kun-
nossa sekä huolehtia siitä, että hy-
vää järjestystäylläpidetään klubita-
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lossa, sekä tarkoin noudattaa pur-
jehdussääntöä; sekä hallituksessa
esittää ehdotukset tarpeellisen ka-
luston uudestihankkimiseksi.

Rahastonhoitajan tehtävänä on:
hallituksen määräysten mukaan

säilyttää ja hoitaa klubin käteisiä
rahavaroja sekä kuukausittain an-
taa hallitukselle raportti kassan
tilasta, sekä kantaa ja periä sisään-
kirjoitus- ja jäsenmaksut sekä kan-
taa veneitten vuokramaksut ynnä
pitää luetteloa klubin jäsenistä,
käsittäen se myös heidän osoit-
teensa.

Sihteerin tehtävänä on:
klubin ja hallituksen kokouk-

sissa pitää pöytäkirjaa sekä muu-
ten huolehtia klubin kirjelmien- ja
kirjeenvaihdosta sekä järjestää ja
hoitaa klubin asiakirjoja.

Kalustonhoitajan tehtävänä on:
hoitaa klubin kaikkea kalustoa

sekä yhdessä venehuoneen esi-
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miehen kanssa huolehtia niitten
kunnossapidosta sekä säilytyksestä.

20 §. Hallitus on päätösvaltai-
nen, kun vähintäin neljä (4) sen
jäsenistä on läsnä ja on sen pää-
töksistä laadittava pöytäkirja.

21 §. Hallituksen on klubin
yleisten kokousten ohjeitten mu-
kaisesti tehtävä klubin hallintoa
sekä kilpailuohjelmaa koskevat
ehdotukset, ottaa uusia jäseniä,
erottaa ne, jotka eivät ole täyttä-
neet sääntöjen määräämiä velvol-
lisuuksiaan tai jotka ovat rikko-
neet hyviä tapoja vastaan, tai
jotka ovat esiintyneet klubin mai-
netta alentavalla tavalla, sekä muu-
ten käyttää hallitukselle tulevaa
valtaa. Käsittelemistään asioista
on hallitus vastuuvelvollinen vuo-
sikokoukselle.

22 §. Vuosittain on pidettävä
vähintäin kahdet (2) kilpailut, ni-

Hallituksen toimivalta.
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mittain: kesä-regatta, joka on pi-
dettävä heinäkuun aikana, sekä
syys-regatta, joka on pidettävä
elokuun 15 ja syyskuun 1 päivien
välisenä aikana, ja on hallituksen
oikeus vahvistaa mainittujen kil-
pailujen määräpäivä sekä määrätä
kilpailujen luonne. Pidettäväksi
määrätty kilpailu on klubitalossa
olevalla julkipanolla saatettava
kaikkien jäsenien tiedoksi vähin-
täin kaksi (2) viikkoa aikaisemmin.

23 §. Henkilö, joka on erikoi-
sesti ansainnut klubin kiitollisuu-
den tai muuten erinomaisella
tavalla edistänyt klubin tarkoitus-
periä, voidaan hallituksen ehdo-
tuksesta vuosikokouksessa valita
klubin kunniajäseneksi.

Jäsenyys.

24 §. Jäsenet jaetaan kolmeen
(3) eri luokkaan, nimittäin: Kun-
niajäsenet, varsinaiset jäsenet ja
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vuosijäsenet. Kunniajäsen on va-
pautettu kaikista jäsenmaksuista
sekä on hänellä oikeus kunnia-
vieraana olla läsnä klubin kaikissa
juhlatilaisuuksissa. Varsinaiset jä-
senet suorittavat aina vuosiko-
kouksessa määrätyn maksun ja
ovat senjälkeen vapautetut kai-
kista muista jäsenmaksuista, ja on
heillä muuten samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin tavallisilla vuo-
sijäsenilläkin. Vuosijäsenet suo-
rittavat vuosikokouksessa määrä-
tyn sisäänkirjoitusmaksun.

25 §. Kaikki jäsenmaksut on
rahastonhoitajalle suoritettava vii-
meistään kesäkuun 15 päivänä.
Jäsenen, joka ei mainitun ajan
kuluessa ole maksuaan suorittanut,
katsotaan eronneen klubista.

26 §. Klubin jäsenillä on oi-
keus ilman eri maksua käyttää ja
hallita klubin aluksia voimassaole-
van soutusäännön mukaan, mutta
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on kuitenkin soutupäällikön anta-
mia määräyksiä noudatettava.

27 §. Jäsen on oikeutettu kan-
tamaan klubin kokardia sekä merk-
kiä, mutta on hallituksen suostu-
mus tähän erikoisesti hankittava.

Helsinki 1932
J. Simeliusen Perillisten Kirjapaino O.Y.
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STADGAR FÖR
HELSINGFORS RODDKLUBB

r. f.

Allmänna bestämmelser.
§1. Helsingfors Roddklubb,

vars hemort är Helsingfors stad,
utgör en frivillig sammanslutning
med ändamål att sprida håg och
intresse för, samt färdighet i rodd-
sport såsom en stärkande nyttig
idrott.

§2. Klubbens officiella språk
äro svenska och finska.

§ 3. Inträde i klubben beviljas
av klubbens styrelse varje välfrej-
dad manlig och kvinnlig medbor-
gare, som därom hos styrelsen
skriftligen ansökt och blivit re-
kommenderad antingen och hälst
av tvenne medlemmar i klubben
eller två utomstående trovärdiga
personer.
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§ 4. Klubbens angelägenheter
handhavas av en vid årsmötet för
ett år i sänder och intill följande
årsmöte vald styrelse bestående av
sex (6) ledamöter nämligen: ord-
förande, viceordförande, skattmäs-
tare, sekreterare, roddchef och ma-
terialförvaltaren ävensom tvenne
suppleanter.

§5. Föreningens namn teck-
nas av föreningens ordförande el-
ler viceordförande jämte sekrete-
rare eller t. f. sekreterare.

§ 6. Föreningens räkenskaper
avslutas årligen per den 31 mars
samt böra av styrelsen före den
15 därpå följande april månad
lämnas till revisorerna, vilka senast
den 30 april skola till styrelsen
inlämna sin berättelse.

§7. Klubben sammanträder
till allmänna möten tvenne (2)
gånger om året, nämligen till års-
möte inom förra delen av maj må-
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nad samt till höstmöte senast
tvenne (2) månader efter säson-
gens slut.

§ 8. Styrelsen eger rätt att vid
behov utlysa extra allmänna mö-
ten. Kallelse till års- samt allmänt
möte ävensom övriga meddelan-
den till klubbens medlemmar sker
genom annons i minst tvenne (2)
av huvudstadens svensk-och finsk-
språkiga tidningar. Sådan annons
bör ingå i vardera tidningen minst
tvenne (2) gånger; första gången
en vecka före utlöst möte samt
andra gången mötesdagen.

§ 9. Medlem som är förhind-
rad att vid allmänt möte närvara
kan genom bevittnad åt annan
medlem utfärdad fullmakt låta sig
representeras jämte vid mötet
utöva rösträtt.

§ 10. På årsmötet behandlas
följande ärenden:

a) styrelsens årsberättelse;
4



b) revisorernas jämte invente-
ringsmännens utlåtande;

c) beviljandet av decharge åt
den avgående styrelsen ;

d) fastställande av arvoden för
funktionärerna;

e) val av ordförande;
f) val av roddchef;
g) val av övriga medlemmar i

styrelsen var för sig;
h) val av två suppleanter i sty-

relsen;
i) bestämmes årsavgiften jämte

inskrivningsavgiften för kom-
mande säsong;

j) bestämmes tiden för säson-
gens vidtagande;

k) frågor, vilka av styrelsen eller
enskilda klubbmedlemmar väckes.

§ 11. På höstmötet upptagas
följande frågor till behandling:

a) val av tvenne (2) revisorer
jämte suppleanter;
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b) val av tvenne (2) invente-
ringsmän jämte suppleanter;

c) val av nio (9) ledamöter i
en festbestyrelse;

d) övriga frågor som av styrel-
sen eller enskilda klubbmedlem-
mar väckas.

§ 12. Val ske med slutna
sedlar.

§ 13. Styrelsemedlem kan ej
väljas till revisor eller invente-
ringsman.

§ 14. Klubbens igenkännings-
tecken utgöres av klubbflaggan,
kokarden och märket.

Flaggan är den av Statsrådet
för alla legaliserade segelklubbar
i landet fastställda klubbflaggan
på helvitt botten med ett yttre
blått och inre vitt kors, med de
för nämnda flaggor fastställda di-
mensionerna. I övre inre fältet fin-
nes Helsingfors stads vapen samt
i det nedre fältet ett par i kors
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lagda åror med årbladen uppåt-
vända.

Kokarden är av mörkblått kläde
med klubbens vimpel överst samt
klubbens initialer inställda emellan
ett par i kors lagda uppåtvända
åror sålunda

H.
R. K.

Märket utgöres av ett blått
emalj botten, däri i förgylld emalj
finnes nederst en båt av samma
typ som ingår i Helsingfors stads
vapen samt överst ett par i kors
lagda åror med årtalet 1885 in-
bragt emellan årbladen, ramen
bildas av ett i vitt emalj utfört
bälte vari ingår klubbens namn i
förgyllda bokstäver.

§ 15. Skulle klubben av någon
örekommen anledning nedlägga
sin verksamhet eller upplösas skall
dess egendom främst tillfalla Fin-
lands Roddförbund eller om detta
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icke mera existerar Finlands Ka-
notförbund.

§ 16. Förslag tillklubbens upp-
lösning bör behandlas vid allmänt
möte och bör ett sådant förslag
för att kunna vid mötet upptagas,
vara till styrelsen inlämnat senast
två (2) veckor före utlyst allmänt
möte. I fall 10°/0 av klubbens in-
skrivna medlemmar emotsätta sig
ett sådant förslag, förfaller det-
samma.

§ 17. Ändring av dessa stadgar
kan ske blott om tvenne (2) efter
varandra hållna allmänna möten
med 2/ 3 dels röstpluralitet godkänt
desamma. Förslag därom bör till
styrelsen skriftligen inlämnas se-
nast tvenne (2) veckor före utlyst
allmänt möte.

§ 18. Av dessa stadgar bör
Aarje i klubben godkänd medlem
erhålla 1 exemplar jämte gällande
roddreglemente.
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§ 19. De olika funktionärernas
förpliktelser:

Ordförande åligger:
att vid klubbens och styrelsens

sammanträden leda förhandlin-
garna och i övrigt representera
klubben samt föra dess talan där
sådant erfordras.

Viceordföranden åligger:
att vid förfall träda i ordinarie

ordförandens ställe.
Roddchefen åligger:
att tillsammans med material-

förvaltaren noggrant övervaka att
klubbens farkoster befinna sig i
oklanderligt skick samt övervaka
att god ordning upprätthålles i
klubbhuset, samt noggrant efter-
följa roddreglementet; samt i sty-
relsen framlägga förslag till nyan-
skaffning av nödiga inventarier.

Skattmästaren åligger:
att efter styrelsens föreskrifter

handhava och förvalta klubbens
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kontanta tillgångar samt månatli-
gen till styrelsen inlämna rapport
över kassans ställning, samt upp-
bära och inkassera inskrivnings-
jämte medlemsavgifterna samt upp-
bära avgifterna för båtuthyrning
jämte föra förteckning över klub-
bens medlemmar upptagande även
deras adresser.

Sekreteraren åligger:
att vid klubbens och styrelsens

sammanträden föra protokoll samt
i övrigt sköta om klubbens skrift-
växling jämte korrespondens och
ordna och handhava klubbens
handlingar.

Materialförvaltaren åligger:
att förvalta klubbens samtliga

materialer samt tillsammans med
båtlivsförmannen ordna deras i
ståndsättning jämte uppbevaring.

§ 20. Styrelsen är beslutför när
minst fyra (4) av dess medlemmar
äro närvarande och bör dess beslut
protokollföras.
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§21. Styrelsen egcr efter klub-
bens allmänna mötens anvisningar
uppgöra förslag om klubbens för-
valtning jämte tävlingsprogram,
antaga nya medlemmar, utesluta
dem, vilka ej fullgjort sina stad-
geenliga förpliktelser, eller brutit
mot god sed; eller uppträtt på ett
för klubben vanhedrande sätt, samt
i övrigt utöva den myndighet som
ankommer en styrelse. För sina
handlingar är styrelsen ansvarig
för årsmötet.

Styrelsens befogenheter.
§ 22. Årligen bör åtminstone

tvenne (2) tävlingar avhållas, näm-
ligen: sommar-regattan, vilken bör
försiggå inom juli samt höst-regat-
ten, vilken bör försiggå under tiden
15 augusti — 1 september och
äger styrelsen rätt att fastställa
dagen för sagda tävlingar samt
bestämma tävlingens karaktär. Ut-
lyst tävlan bör genom anslag å
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klubbhuset kungöras åt samtliga
medlemmar minst två (2) veckor
förut.

Medlemskap.
§ 23. Person, vilken gjort sig

särskilt förtjänt av klubbens tack-
samhet eller i övrigt på ett utmärkt
sätt främjat klubbens intressen kan
på styrelsens förslag vid årsmötet
utses till klubbens hedersledamot.

§ 24. Medlemmarna indelas i
tre (3) olika kategorier, nämligen:
Hedersmedlemmar, ständiga med-
lemmar och årsmedlemmar. He-
dersmedlem är befriad från alla
medlemsavgifter samt äger rätt att
som hedersgäst närvara vid alla
klubbens solenna tillfällen. Stän-
diga medlemmar betala en för all-
tid vid årsmötet fastställd avgift
och äro därutöver befriade från
alla vidare medlemsavgifter, och
äga i övrigt samma rättigheter
och skyldigheter som vanliga års-
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medleramar. Årsmedlemmar betala
en vid årsmötet fastställd års-
avgift.

§ 25. Samtliga medlemsavgif-
ter böra hos skattmästaren vara
inbetalta senast den 15 juni. Med-
lem som ej inom nämnda tid in-
betalt sin avgift anses hava utträtt
från klubben.

§ 26. Klubbens medlemmar
äga rätt att utan någon särskild
avgift använda och disponera klub-
bens farkoster enligt gällande rodd-
reglemente, men bör dock rodd-
chefens föreskrifter efterföljas.

§ 27. Medlem äger rätt att
bära klubbens kokard jämte märke
men bör styrelsens tillstånd därtill
särskilt utverkas.

Helsingfors 1932
J. Simelii Arvingars Boktryckeri A. B.




