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on hyväksytty Näsi-Melojat r.y.n

jäseneksi

kuun p:nä 194,

ja liittymismaksunsa (mk ) suoritet-

tuaan hän on tullut tämän jäsenkirjan

omistajaksi.

Tampereella

kuun p:nä 194

Ylimelamies

Rahastonhoitaja



NÄSI-MELOJAT r,y: n

SÄÄNNÖT.
Seuran nimi on Näsi-Melojat r.y. ja sen koti-

paikka on Tampereen kaupunki.

2 §.

Seuran virallinen kieli on suomi.

3 §.

Seuran tarkoituksena on edistää soutu-, pur-
jehdus- ja erittäinkin melontaurheilua sekä
kanoottien rakentamista ja piirtämistä Tampe-
reella. Järjestämällä retkiä, näytöksiä sekä kil-
pailuja koettaa seura saavuttaa tarkoituksensa.

4 §.

Seuran jäseneksi pääsee jokainen puhdasmai-
neinen, uimataitoinen henkilö, joka suorittaa
määrätyn liittymismaksun ja jonka seuran hal-
litus kokouksessaan hyväksyy.

Seuran jäsenet ovat:

1. Vakituinen jäsen, joka suorittaa vuosiko-
kouksen kulloinkin määräämän jäsenmaksun,
viimeistään kunkin kalenterivuoden kesäkuun
1 päivään mennessä. Vakituinen jäsen joka el
ole yllämainittuun päivään mennessä suoritta-
nut jäsenmaksuaan, poistetaan seuran jäsenyy-
destä.



2. Vuosijäsen, joka suorittaa vuosikokouksen
kulloinkin määräämän liittymis- ja jäsenmak-
sun. Vuosi jäsenellä on samat oikeudet kuin
vakituisella jäsenellä.

3. Ikuinen jäsen, joka kerta kaikkiaan suo-
rittaa kymmenen vuoden jäsenmaksun, sekä
sellainen vakituinen-jäsen joka kahdentoista
vuoden ajan on suorittanut yhtäjaksoisesti
jäsenmaksunsa.

4. Kunniajäsen, joksi voidaan kutsua vuosi-
kokouksessa sellainen henkilö, joka huomatta-
valla tavalla on edistänyt seuran pyrkimyksiä
ja toimintaa. Kunniajäsen on vapaa jäsen-
maksusta.'

5 §.

Sotapalveluksessa oleville myönnetään jäsen-
maksuvapaus.

6 §.

Vuosikokouksessa, joka pidetään huhtikuun
alussa, käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja
kahden pöytäkirjantarkastajan vaalit.

2. Esitetään hallituksen laatima vuosikerto-
mus sekä omaisuusluettelo ja tilintarkastajain
lausunto.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin on
ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään.



4. Valitaan ylimelamies sekä muut neljä (4)
varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä hallituk-
seen.

5. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, ja kaksi
(2) varatilintarkastajaa.

6. Kilpailu- ja muiden toimikuntien vaalit.
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ym. maksu-

jen suuruus.
8. Muut mahdolliset esille tulevat asiat.

V §.

Hallitus valitsee keskuudestaan melamiehen,
sihteerin, rahastonhoitajan ja kalustonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen (3) jäse-
nen läsnäollessa.

Hallitus kokoontuu ylimelamiehen tai hänen
ollessaan estettynä, melamiehen kutsusta tai jos
kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen on kokouksissaan pidettävä pöy-
täkirjaa.

8 §.

1. Ylimelamies valvoo ylinnä seuran etuja
ja johtaa puhetta kokouksissa.

2. Melamies auttaa ylimelamiestä tämän teh-
tävissä ja tämän ollessa estettynä hoitaa hänen
tehtäviään.

3. Sihteeri huolehtii seuran kirjeenvaihdosta
ja laatii pöytäkirjat.

4. Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja
sekä kerää jäsen-, liittymis- ja muut maksut.

5. Kalustonhoitaja hoitaa seuran omaisuutta,
laatii ryistä luettelon ja pitää veneluetteloa.



9 §.

Seuran kokouksista ilmoitetaan viikkoa aikai-
semmin sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeelli-
sesti.

Valtakirjalla äänestäminen on sallittu.

10. §.

Seuran nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan
ylimelamies tai melamies kumpikin yhdessä sih-
teerin kanssa.

11 §•

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja
on hallituksen ne jätettävä ennen maaliskuun 1,
päivää tilintarkastajille, joiden tulee viimeis-
tään maaliskuun 30. päivänä palauttaa ne halli-
tukselle.

12 §.

Syyskokous pidetään marraskuun alussa. Yli-
määräinen kokous voidaan kutsua koolle halli-
tuksen määräyksestä, tai kun vähintään 1/10
seuran jäsenistä vaatii hallitukselta kirjallisesti
sen koollekutsumista käsittelemään ilmoitettua
asiaa.

13 §.

Syyskokouksessa valitaan huvitoimikunta vuo-
deksi eteenpäin.

14 §.

Jäsenen, joka toimii vastoin lakeja ja hyviä
tapoja tai rikkoo seuran sääntöjä, voi hallitus
erottaa. Eroavan jäsenen on suoritettava lan-
genneet maksut.



15 §.

Sääntöjen muutosehdotukset ovat kirjeelli-
sesti jätettävät hallitukselle, jonka tulee kutsua
koolle seuran kokous kahden (2) viikon kuluessa.

Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan
3/4 annetuista äänistä ja astuu voimaan heti,
kun se on hyväksytty yhdistysrekisteriin.

16 §.

Seuran purkamisesta on jätettävä kirjallinen
aloite hallitukselle. Päätös on tehtävä kahdessa
perättäisessä, kuukauden väliajoin pidetyssä
kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

17 §.

Jos seura lopettaa toimintansa, joutuu sen
omaisuus Suomen Kanoottiliitto r.y:lle käytet-
täväksi melontaharrastuksen levittämiseksi suo-
menkielisen väestön keskuudessa.

18 §.

Tapauksissa, joista näissä säännöissä ei mai-
nita, noudatetaan yhdistyslakia.

19 §.

Edelläolevat säännöt hyväksyttiin tämän-
sisältöisinä Näsi-Melojat r.y:n V:ssä vuosi-
kokouksessa 22. p:nä huhtikuuta 1938.

Näitä sääntöjä on kullekin jäsenelle annet-
tava yksi kappale kuittausta vastaan.

Tampereella huhtikuun 22, päivänä 1938.

NÄSI-MELOJAT r. y.
Hugo Vasanne Otto V. Leskinen

Ylimelamies. Sihteeri.



HUOMAUTUS:

4) Jos jäsen valitaan johonkin luottamustoi-
meen tai hänelle annetaan seuran ansio- tai
kuntoisuusmerkkejä, on niistä tehtävä mer-
kintä jälempänä oleviin sarakkeihin. Merkin-
nän vahvistaa nimikirjoituksellaan joko yli-
melamies tai sihteeri taikka ratkaisun julista-
neen lautakunnan puheenjohtaja.

NÄSI-MELOJAT r.yai

Tunnusmerkit

Viiri kanootteja varten. Koko 15X30 sm.
Viiri verryttelypukuun. Koko BXI2 sm.

Verryttelypuvun selkään kirjaimet

N-M

aaltoviivalla äärimitat 28X20 sm.



Jäsenmaksu mk Kuitataanvuodelta
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Muita maksuja suoritettu

Maksun laatu mk Kuitataan



Valittu allamainittui-
hin luottamustoimiin. A ., T ~ .
Saanut seuraavia ansio- Alka Todistaa
ja kuntoisuusmerkkejä



Kanootit, teltat
y.m.

retkeilyvälineet
hankitte edullisesti
urheiluosastoltamme

oTRa
1888 £2535331 OY



KunnoLLiien työn takan

Parturi jaKampaamo

4/lMi Kanta
PUOLIMATKAN KATU 23

i

Melojaväen suosioon !



Kaunis ja viihtyisä

• Suurravintola
ja hyvin varustettu

9 Suuraitta
suosittautuvat.

VOIMA



Suomen
Valokuvaajain Oy.

Tampere, Hämeenk. 9, puh. 4982

Myy
ensiluokkaisia valokuvaustarvikkeita
maailman suurimmista tehtaista.

Valmistaa
kuvienne kehitykset, jäljentämiset ja
suurennukset huolellisesti ja nopeaan.

"AMPERFEN KIRJAPAINO OY.
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