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SÄÄNNÖT

1 §•

Kerho toimii nimellä Hämeenlinnan
alaosaston Naistenkerho Kipinät. Koti»
paikkana Hämeenlinna.

2 z.
Kerho toimii rinnan Suonien aliups

seeriliiton Hämeenlinnan alaosaston
kanssa. Sen tarkoituksena on luoda
hyvää yhteisymmärrystä aliupseerien
naisten keskuuteen ja edistää aliupsee»
rien yhteisiä harrastuksia.

Kerhon varoista maksetaan kuoleman
sattuessa jäsenten keskuudessa hautaus*
avustusta: miehen kuolemasta Smk.
500:—, vaimon Smk. 300:— ja lapsen
Smk. 200: . Kerhon yleisten varojen
lisääntyessä voidaan nämä summat
vuosikokouksen päätöksellä suurentaa.



4 §.

Kerho hankkii varoja: jäsenmaksuilla,
ompeluseuran toiminnalla, käsitöiden
arvonnalla ja mahdollisesti saamillaan
lahjoituksilla sekä järjestämällä mak»
sullisia illanviettoja.

Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen
Hämeenlinnan alaosaston aliupseeri»
perheeseen lukeutuva nainen. Kerhosta
voidaan yleisen kokouksen päätöksellä
jäsen eroittaa, jos ihänen käytöksensä
on tavalla tai toisella loukannut hyviä
tapoja tai kerhon mainetta.

6 §•

Jäsenmaksu päätetään vuosikokouk»
sessa toimintavuodeksi kerrallaan.

7 §•

Kerhon asioita hoitamaan valitaan
vuosikokouksessa seitsemän henkinen
johtokunta: puheenjohtaja, varapu=
heenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
apulaisrahastaja, taloudenhoitaja sekä
huvitoimikunnan puheenjohtaja. Vuosi»
kokouksessa valitaan myös tilien tar*
kastajat (ikaksi) ja niiden varalle (kaksi)



ia KakBi tarkaBtaM2.
kunnan avukzi valitaan viiBinenkinen
tiuvitoimikunta.

Kokoukset kutsuu kokoon johto»
kunta, aina sen mukaan, kun kerhon
asiat sitä vaativat. Vuosikokous on
aina pidettävä maaliskuussa. Mahdol»
lisct muutokset toimintaan tai sääntöi»
km tehdään vuosikokouksessa. Yleiset
kokoukset ovat päätösvaltaisia jos 1/3
kerhon jäsenistä on läsnä. Kerhon pv»
heenjohtaja on velvollinen kutsumaan
yleisen kokouksen jos viisi kerhon M-
sentä sitä vaatii. Lippuäänestys on
kerhon yleisessä :kokou'ksessa ftuoritet'
tava jos vähintään viisi jäsentä sitä ha=
luaa. Johtokunnan kokoukset ovat
päätösvaltaisia silloin, kun on kolme
johtokunnan jäsentä ja puheenjohtaja
saapuvilla.

9 §•

Rahavaroista ja taloudesta vastaa
johtokunta, joka on niitä oikeutettu
käyttämään parhaakseen katsomallaan
tavalla, kerhon tarkoitusperien hyväksi.
Suuremmat rahaerät, kuin Smk. 100:—,
on säilytettävä kerhon tilillä pankissa.
Kerho laskee tilivuotensa toimintavuo*
sittain.



10 §.

Kerhon nimeä on oikeutettu kirjoit»
tamaan puheenjohtaja ja sihteeri, sekä
varapuheenjohtaja, puheenjohtajan tai
sihteerin poissaollessa.

H §•

Jos kerhon toiminta lakkaa, tai kes*
keytetään, niin siirretään sen omaisuus
SAL:n Hämeenlinnan alaosastolle ja
Aliupseeriliitolle, kahden viimeisen
yleisen kokouksen harkinnan mukaan.






