
TAMPEREEN RATSASTUSSEURA
TAMMERFORS RIDKLUBB

nimisen yhdistyksen

Sää n nöt
(R- Y.)

1 §•

Yhdistys, jonka nimi on Tampereen Ratsastus-
seura Tammerfors Ridklubb ja kotipaikka Tam-
pereen kaupunki, on edempänä 2 §:ssä mai-
nittujen ratsastusurheilun harrastajien yhteen-
liittymä, jonka tarkoituksena on herättää, kas-
vattaa ja ylläpitää harrastusta ratsastusurhei-
luun Tampereella, hankkimalla etupäässä jäsen-
tensä käytettäväksi ratsuja ja ratsastuksen ohjaa-
jia, pitämällä ratsastuskouluja, avustamalla rat-
sastusvälineitten saantia, hankkimalla ja ylläpitä-
mällä sopivia rakennuksia ja kenttiä ratsasta-
mista varten, toimeenpanemalla ratsastuskilpai-
luja sekä edistää ratsastusurheilua muunlaisilla
yllämainittuun suuntaan käyvillä toimenpiteillä.

2 §.

Yhdistyksen jäseniksi otetaan sekä yksityisiä
henkilöitä että yhdistyksiä tahi muita yhteen-
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3 §•

4 §•

liittymiä, joitten toiminnan tarkoitus sopii tai
soveltuu yhdistyksen omiin tarkoitusperiin.

Yhdistyksen jäseniä ovat ne, jotka yhdistyksen
perustavassa kokouksessa ovat siihen yhtyneet,
tahi jotka yhdistyksen hallitus on hakemuksen
johdosta siksi hyväksynyt äänimäärällä, joka
vastaa vähintäin kahta kolmannesta läsnäolleitten
äänistä, sekä ne, jotka erikoisella harrastuksella
ovat edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteut-
tamista tahi tuntuvammilla lahjoituksilla avusta-
neet yhdistystä ja jotka yhdistys tämän vuoksi
on vuosikokouksessaa yhdistyksen kunniajäse-
niksi valinnut.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuu-
luu seitsemän varsinaista ja kaksi varajäsentä..
Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan, ensimmäi-
sen kerran perustavassa kokouksessa seuraavaan
vuosikokoukseen asti ja sen jälkeen vuosikokouk-
sessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
tahi myöskin kun kaksi jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäin
neljä sen jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen keskuudessa tapahtuvassa äänes-
tyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enem-
mistö, mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty.
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Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi pu-
heenjohtajan kannattama mielipide.

5 §•

Yhdistyksen tilien tarkastuksen toimittaa
kaksi, vuodeksi kerrallaan valittua tilintarkas-
tajaa, joille samaksi ajaksi valitaan myös vara-
mies. Tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
valitaan ensikerran perustavassa kokouksessa ja
sen jälkeen vuosikokouksessa.

Yhdistyksen tilit pidetään ja päätetään kalen-
terivuosittain ja luovutetaan tilintarkastajille
tammikuun kuluessa. Tilintarkastajain on ne
tarkastuskertomuksen seuraamana palautettava
ennen seuraavan helmikuun 15 päivää.

6 §•

a) huolehtia yhdistyksen päätösten täytäntöön
panosta;

b) tehdä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavia
alotteita ja kehittää niitä edelleen;

c) edustaa yhdistystä sen suhteissa viranomai-
siin, kolmanteen henkilöön ja yhdistyksen
yksityiseen jäseneen;

d) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, säilyt-
tääpöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen
kokouksista sekä hoitaa yhdistyksen tilejä.

e) hoitaa yhdistyksen omaisuutta;
f) valmistaa vuosikokousta varten vuosikertomus

yhdistyksen toiminnasta.

Sen lisäksi, mitä 1 § osottaa, kuuluu hallituk-
sen tehtäviin:
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7 §•

Puheenjohtaja ja sihteeri tai jommankumman
ollessa estetynä tämän tilalla varapuheenjohtaja
allekirjoittavat yhdistyksen puolesta kaikki sopi-
mukset, sitoumukset ja muut lähtevät asiakirjat,
sekä kirjoittavat yhdistyksen nimen.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja on
hallitus oikeutettu ottamaan itselleen rahaston-
hoitajan sekä muut mahdollisesti tarpeelliseksi
katsomansa toimihenkilöt ja määräämään heidän
palkkionsa.

Yhdistyksen tuloina ovat sen jäsenien suorit-
tamat vuosimaksut, jonka suuruuden vuosikokous
määrää, sekä ne muut tulot, jotka yhdistyksen
toimeenpanemat näyttelyt, kilpailut, näytökset
tahi muut yhdistyksen tarkoitusperän edistämi-
seksi järjestetyt tilaisuudet kuten ai-pajaiset,
iltamat y.m.s. antavat, tai jotka koituvat hevos-
ten ja ratsastustarvikkeiden vuokraamisesta tai
välittämisestä kuin myöskin ratsastusopetuksen
järjestämisestä tai m.s.

Vuosimaksu suoritetaan ensikerran yhdistyk-
seen yhdyttäessä ja sen jälkeen vuosittain hel-
mikuun kuluessa.

Ylimääräisiä tarpeita varten voi hallitus, an-
nettuaan siitä tiedon kuukautta aikaisemmin ja
ilmoittamalla lisäverotuksen tarkoituksen, kan-
taa enintään kaksinkertaisen vuosimaksun, joka
on suoritettava hallituksen määräämässä ajassa.

Jäsenellä, joka ei ole säädetyssä ajassa suorit-
tanut vuosi- tahi ylimääräisiä maksuja, ei ole
äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa ennen-
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kuin maksut ovat suoritetut. Ellei maksuja ole
muistutuksista huolimatta suoritettu viimeistään
kuukauden kuluessa muistutuksesta lukien, voi
hallitus tällaisen jäsenen yhdistyksestä erottaa.

Vuosimaksun voi vuosikokous muuttaa, jos
ehdotuksesta on ilmoitus kokouskutsuun otettu.

8 §•

Hallituksella on valta eroittaa yhdistyksen
jäsen, paitsi edellisessä § :ssä mainitussa tapauk-
sessa, jos jäsen on toiminnallaan loukannut yh-
distyksen tarkoitusta tahi hyviä tapoja. Jäsenen
eroittamiseen vaaditaan kaksi kolmannesta läsnä-
olevien äänistä.

9 §•

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun
kuluessa Tampereen kaupungissa. Siinä käsitel-
lään seuraavat asiat:
a) hallituksen vuosikertomus;
b) tilintarkastuskertomus;
c) kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hal-

litukselle ;

d) hallituksen esitämät ehdotukset ja asiat;
e) ehdotukset ja asiat, jotka yhdistyksen jäsenet

ovat esittäneet ja ilmoittaneet hallitukselle
viimeistään helmikuun 1 päivänä;

f) kysymys tilintarkastajain ja hallituksen palk-
kiosta ;

g) hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali;
h) kahden tilintarkastajan ja yhden varatilin-

tarkastajan valitseminen.
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10 §.

H §•

12 §.

Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänes-
tystä vaadita.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen har-
kinan mukaan tahi kun sitä on vaatinut vähintäin
viides osa yhdistyksen jäsenluettelon osottamasta
jäsenmäärästä.

Kutsu vuosikokoukseen annetaan ilmoituksella,
joka vähintäin viikkoa aikaisemmin on jätettävä
jäsenelle osotettuna postiin kuljetettavaksi. Kutsu
ylimääräiseen kokoukseen ja muut tiedonannot
toimitetaan samalla tavoin tai muulla vuosiko-
kouksen hyväksymällä tavalla, käyttämällä kui-
tenkin lyhyempää tiedoksiantoaikaa, jos hallitus
pitää kiirehtimistä välttämättömänä.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin
määrätty.

Kysymys näitten sääntöjen muuttamisesta tahi
yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille
sekä vuosi- että ylimääräisessä kokouksessa, ja on
silloin päätöksen tekemistä varten tarpeen, että
tämä kysymys on nimenomaan kutsussa mai-
nittu. Pätevän päätöksen aikaansaamiseksi yhdis-
tyksen purkamisesta tahi sääntöjen muuttami-
sesta vaaditaan, että vähintäin kaksi kolmannesta
kokouksissa ehdotetuista äänistä on purkamisen
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tai muutoksen puolesta annettu, jotapaitsi pää-
töksen pätevyyden edellytyksenä on, että ne on
vähintäin yhtä suurella enemmistöllä hyväksytty
kokouksessa, joka pidetään aikaisintain neljä-
toista vuorokautta ensimmäisen kokouksen jäl-
keen.

13 §.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on samalla
edellisessä § :ssä mainituissa järjestyksessä myös-
kin päätettävä yhdistyksen varojen ylijäämän
käyttämisestä.

14 §.

Yhdistyksen purkautuessa ovat yhdistyksen
ehkä omistavat varat joutuva jollekin sellaiselle
laillisesti perustetulle seuralle tai yhdistykselle,
joka toimii samojen tarkoitusperien toteuttami-
seksi kuin Tampereen Ratsastusseura Tammer-
fors Ridklubb. Ellei sellaista yhdistystä tämän
yhdistyksen purkautuessa olisi olemassa, joutu-
vat yhdistyksen varat Suomen Voimistelu- ja
Urheiluliitolle tahi sen tilalla mahdollisesti silloin
olemassa olevalle maan urheiluelämän orgaanille
käytettäväksi ratsastusurheilun edistämiseksi
maassa niitten periaatteitten rajoissa, jotka yh-
distys näissä säännöissään on itseään varten
omaksunut.
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Stadgar
för

TAMMERFORS RIDKLUBB
TAMPEREEN RATSASTUSSEURA

§ i.

Tammerfors Ridklubb—Tampereen Ratsastus-
seura, vars hemort är Tammerfors stad, har till
ändamål att väcka, odla och uppehålla intresset
för ridsporten i Tammerfors genom att i främsta
rummet anskaffa ridhästar och ridmaterial för
klubbmedlemmarna, anskaffa och upprätthålla
för ritt lämpade byggnader och banor, anordna
ridkurser ävensom ridtävlingar samt överhu-
vudtaget befordra ridsporten genom åtgärder
i sagda riktning.

§ 2.

Till medlemmar antagas såväl enskilda per-
soner som föreningar och sammanslutningar,
vars strävanden gå i samma riktning som
klubbens egna syftemål.
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§ 3,

§ 4.

Medlemskap i klubben äga de, vilka på klub-
bens konstituerande möte anslutit sig till den-
samma, eller vilka på grund av ansökan, ställd
till klubbens styrelse, av denna godkänts med
minst % röstmajoritet. Dessutom kan klubben
på årsmöte till hedersmedlemmar utse personer,
vilka med särskilt intresse arbetat för förverk-
ligandet av klubbens syften eller genom an-
märkningsvärda donationer understött dess verk-
samhet.

Klubbens angelägenheter skötas av styrelsen,
bestående av 7 ordinarie medlemmar och 2 supp-
leanter. Styrelsen väljes för ett år i sänder,
första gången på konstituerande möte, sedermera
på årsmöte.

Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice-
ordförande och sekreterare.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kal-
lelse eller även i händelse två styrelsemedlemmar
det fordra.

Styrelsen är beslutför när minst fyra av dess
medlemmar äro närvarande.

Vid omröstning inom styrelsen avgör enkel
röstmajoritet, såvida i stadgarna ej annorlunda
bestämts. Vid lika röstetal segrar den av ord-
föranden understödda åsikten.
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§ 5

För granskning av klubbens räkenskaper utses
för ett år i sänder två revisorer jämte en supp-
leant. Dessa väljas första gången på konsti-
tuerande möte, därefter på årsmöte.

§ 6

Utöver det, varom § 1 antyder, åligger det
styrelsen att:
a) sörja för att klubbens beslut verkställas;
b) taga initiativ till åtgärder, ägnade att full-

följa klubbens syftemål;
c) representera klubben gentemot vederbörande

myndigheter, gentemot tredje person även-
som gentemot enskilda klubbmedlemmar;

d) föra matrikel över klubbens medlemmar,
uppbevara protokollen från såväl styrelsens
som klubbens sammanträden samt sköta
klubbens räkenskaper;

e) förvalta klubbens egendom;

f) till årsmöte uppgöra årsberättelse över
klubbens verksamhet.

Ordföranden och sekreteraren, eller i händelse
någon av dessa är förhindrad, i hans ställe vice-
ordföranden underteckna å klubbens vägnar
alla fördrag, förbindelser och löpande handlingar
samt teckna klubbens namn.
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§ 7-

Styrelsen är berättigad att anställa ekonom
och andra event. nödvändiga funktionärer samt
bestämma deras arvoden.

Klubbens inkomster utgöras av: medlemmar-
nas årsavgifter, vars storlek bestämmes på års-
möte, medel som inflyta från av klubben för-
anstaltade uppvisningar, tävlingar, utställningar
eller andra till klubbens förmån arrangerade
tillställningar, såsom lotterier, soaréer m.m.
samt ytterligare arvoden för uthyrning och
förmedling av hästar och ridmaterial ävensom
för meddelandet av ridundervisning och dylikt.

Årsavgiften erlägges första gången vid an-
slutning till klubben samt därefter årligen under
förloppet av februari månad.

För täckande av extraordinarie utgifter kan
Styrelsen, efter att därom hava meddelat klubb-
medlemmarna en månad på förhand och angivit
ändamålet, uppbära högst dubbla årsavgiften,
som då bör inbetalas på av styrelsen fastställd
tid.

Medlem, som ej inom stadgad tid erlagt års-
eller tillskottsavgift, saknar rösträtt på klubb-
möten tills dess avgiften inbetalats. Skulle till-
äventyrs medlem, trots påminnelse av styrelsen,
icke erlägga stadgad avgift senast inom en månad
efter påminnelsens delfående, är styrelsen berät-
tigad skilja honom från klubben.

Årsavgiftens storlek kan på årsmöte förändras
om anmälan därom ingått i kallelsen.



5

§ 8.
Förutom i föregående paragraf nämnda fall

har styrelsen rätt att skilja från klubben medlem,
som genom sitt uppförande kränkt klubbens
syfte eller goda seder. För fattandet av sådant
beslut erfordras två tredjedelar av de närvaran-
des röster.

§ 9-
Klubbens årsmöte hålles i Tammerfors stad

inom februari månad. Därvid behandlas följande
ärenden :

a) Styrelsens årsberättelse ;

b) Revisionsberättelsen;
c) Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt

styrelsen ;

d) Av styrelsen framställda förslag och ärenden;
e) Av klubbmedlemmar väckta och till styrelsen

senast den 1 februari inlämnade förslag och
ärenden ;

f) Frågan om revisorernas och styrelsens
arvoden ;

g) Val av medlemmar och suppleanter till sty-
relsen.

h) Val av tvenne revisorer jämte en suppleant.

Valen förrättas öppet, såvida ej omröstning
med slutna sedlar påyrkas.
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§ 10.

§ 11.

§ 12.

Extraordinarie möte hålles enligt styrelsens
prövning eller om minst en femtedel av det
i klubbens medlemsförteckning' upptagna med-
lemsantalet så fordrar.

Kallelse till årsmöte tillställes samtliga klubb-
medlemmar per post minst en vecka före mötes-
dagen. Kallelse till extraordinarie möte även-
som andra meddelanden verkställas på enahanda
sätt eller på annat av årsmöte godkänt sätt, även
med iakttagande av kortare anmälningstid ifall
styrelsen anser extra skyndsamhet vara nöd-
vändig.

Vid omröstning avgör enkel röstmajoritet, så-
vida ej annorlunda i dessa stadgar bestämts.

Äskad ändring av dessa stadgar ävensom upp-
lösning av klubben kan verkställas å årsmöte
eller extra möte, ifall anmälan därom uttryck-
ligen kungjorts i kallelsen och om förslaget på
mötet omfattats med minst tre fjärdedels röst-
majoritet samt efter bordläggning till ett föl-
jande möte, med minst 14 dagars intervall,
ånyo godkänts med samma röstövervikt.



7

§ 13
Ifall beslut fattats om klubbens upplösning,

bör samtidigt och på enahanda sätt beslutas om
disposition av klubbens överblivna medel.

§ 14.
Vid klubbens upphörande bör all dess egen-

dom överlåtas till någon lagenligt stiftad före-
ning eller sammanslutning, som verkar för sam-
ma ändamål som Tammerfors Ridklubb—Tampe-
reen Ratsastusseura. I händelse någon sådan
förening då ej existerar, övergå klubbens medel
till Finlands Gymnastik- och Idrottsförbund,
eller till en i dess ställe möjligen då verkande
institution, för att användas till främjande av
ridsporten i vårt land, dock med beaktande av de
syftemål, som klubben i dess stadgar gjort till
sina.
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