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1 §

Yhdistys, jonka nimi on Ratsastusseura ja
kotipaikka Helsingin kaupunki, on edempänä 2
§:ssä mainittujen ratsastusurheilun harrastajien
yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on herättää,
kasvattaa ja ylläpitää harrastusta ratsastusurhei-
luun Suomessa, hankkimalla etupäässä jäsen-
tensä käytettäväksi ratsastuksen ohjaajia, pitä-
mällä ratsastuskouluja avustamalla ratsastus-
välineitten saantia, hankkimalla ja ylläpitämällä
sopivia rakennuksia ja kenttiä ratsastuksen har-
joittamiseen, toimeenpanemalla ratsastuskilpai-
luja sekä muunlaisella yllämainittuun suuntaan
käyvällä toimenpiteellä edistää ratsastusurheilua.

2 §

Yhdistyksen jäseneksi otejaan sekä yksityisiä
henkilöitä että yhdistyksiä tahi muita yhteen-
liittymiä, joitten toiminnan tarkoitus soveltuu
yhdistyksen omiin tarkoitusperiin.
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3§

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 läsnäolleit-
ten äänistä, sekä ne, jotka erikoisella harrastuk-
sella ovat edistäneet yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamista tahi tuntuvammilla lahjoituksilla
avustaneet ykdistystä ja jotka yhdistys tämän
vuoksi on vuosikokouksessaan yhdistyksen kun-
niajäseniksi valinnut.

4§

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

Hallitus valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
tahi myös kun kaksi sen jäsentä sitä vaatii.

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

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

5 §

Yhdistyksen tilientarkastuksen toimittaa kaksi,
vuodeksi kerrallaan valittua tilintarkastajaajoille
samaksi ajaksi valitaan myös varamies. Tilin-
tarkastajat ja heidän varamiehensä valitaan ensi
kerran 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 §

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

a) huolehtia yhdistyksen päätösten täytän-
töönpanosta.

b) edustaa yhdistystä sen suhteissa viran-
omaisiin, kolmanteen henkilöön ja yhdistyksen
yksityiseen jäseneen.

c) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, säi-
lyttää pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen ko-
kouksista sekä hoitaa yhdistyksen tilejä.

d) hoitaa yhdistyksen omaisuutta,
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e) valmistaa vuosikokousta varten vuosi-
kertomus yhdistyksen toiminnasta.

Hallituksen puheenjohtaja tahi sen hallituk-
sen jäsen, joka siihen on erikoisesti valittu, alle-
kirjoittaa yhdistyksen puolesta kaikki sopimuk-
set, sitoumukset ja muut lähtevät asiakirjat, sekä
kirjoittaa yhdistyksen nimen.

Hallitus on oikeutettu ottamaan itselleen
sihteerin ja rahastonhoitajan sekä
muut mahdollisesti tarpeelliseksi katsomansa
toimihenkilöt ja määräämään heidän palkkionsa.

7 §

Yhdistyksen tuloina ovat sen jäsenten
suorittamat vuosimaksut, jonka suu-
ruuden vuosikokous määrää, sekä ne muut
tulot, jotka yhdistyksen toimeenpanevat näytte-
lyt, kilpailut, näytökset tahi muut yhdistyksen
tarkoitusperän edistämiseksi järjestetyt tilaisuu-
det antavat.

Vuosimaksu suoritetaan ensi kerran yhdistyk-
seen yhdyttäessä ja sen jälkeen vuosittain helmi-
kuun kuluessa.

Ylimääräisiä tarpeita varten voi
hallitus, annettuaan siitä tiedon
kuukautta aikaisemmin ja ilmoit-
tamalla lisä verotuksen tarkoituk-
sen, kantaa enintäin kaksin k ertai-
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sen vuosimaksun, joka on suoritet-
tava hallituksen määräämässä ajassa.

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

Vuosimaksun suuruuden voi vuosikokous
muuttaa, jos ilmoitus sellaisesta ehdotuksesta
on kokousktitsumukseen otettu.

8 §

Hallituksella on valta erottaa yhdistyksen
jäsen, paitsi edellisessä §:ssä mainitussa tapauk-
sessa, jos jäsen on toiminnallaan loukannut yh-
distyksen tarkoitusta tahi hyviä tapoja. Jäse-
nen erottamiseen vaaditaan kaksi kolmannesta
läsnäolevien äänistä.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun
kuluessa Helsingin kaupungissa. Siinä käsitel-
lään seuraavat asiat:

a) hallituksen vuosikertomus,
b) tilintarkastuskertomus,
e) kysymys vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle,
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d) hallituksen esittämät ehdotukset ja asiat,
e) ehdotukset ja asiat, jotka yhdistyksen jä-

senet ovat esittäneet ja ilmoittaneet hallitukselle
viimeistään helmikuun 1 päivänä.

f) kysymys hallituksen ja tilintarkastajain
palkkioista,

g) hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali,
h) kahden tilintarkastajan ja yhden vara-

tarkastajan valitseminen.
Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänes-

tystä vaadita.
Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen

harkinnan mukaan tahi kun sitä on vaatinut
vähintäin viides osa yhdistyksen jäsenluettelon
osottamasta jäsenmäärästä.

10 §

Kutsu vuosikokoukseen annetaan joko ilmoi-
tuksella, joka julaistaan vähintäin viikkoa aikai-
semmin yhdessä tahi kahdessa Helsingissä il-
mestyneessä suomenkielisessä sanomalehdessä,
tahi kutsukirjeellä, joka samassa ajassa on jä-
tettävä jäsenelle osotettuna postiin kuljetetta-
vaksi. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen ja muut
tiedonannot toimitetaan samalla tavoin, käyttä-
mällä kuitenkin lyhyempää tiedoksiantoaikaa,
jos hallitus pitää kiirehtimistä välttämättömänä.
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11 §

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toi-
sin määrätty.

Jäsen voi kokouksissa käyttää äänivaltaansa
valtuutetun kautta.

12 §

Kysymys näitten sääntöjen muuttamisesta
tahi yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa
esille sekä vuosi- että ylimääräisessä kokouk-
sessa, ja on silloin päätöksen tekemistä varten
tarpeen, että tämä kysymys on nimenomaan
kutsumuksessa mainittu. Pätevän päätöksen ai-
kaansaamiseksi yhdistyksen purkamisesta tahi
sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että vähin-
täin kaksi kolmannesta kokouksessa edustetuista
äänistä on purkamisen tahi muutoksen puolesta
annettu, jotapaitsi päätöksen pätevyyden edelly-
tyksenä on, että se on vähintäin yhtä suurella
enemmistöllä hyväksytty kokouksessa, joka pi-
detään aikaisintain neljätoista vuorokautta ensi-
mäisen kokouksen jälkeen.

13 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on samalla
edellisessä §:ssä mainitussa järjestyksessä myös-
kin päätettävä yhdistyksen varojen ylijäämän
käyttämisestä.
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14 §

Yhdistyksen kieli on suomi.

15 §

Yhdistyksen purkautuessa ovat yhdistyksen
ehkä omistamat varat joutuvat jollekin sellai
selle laillisesti perustetulle suomenkieliselle seu-
ralle tai yhdistykselle, joka toimii samojen tar-
koitusperien toteuttamiseksi kuin Ratsastusseu-
rakin. Ellei sellaista yhdistystä tämän yhdistyksen
purkautuessa olisi olemassa, joutuvat yhdistyk-
sen varat Suomen Woimistelu- ja Urheiluliitolle
talli sen tilalla mahdollisesti silloin olemassa
olevalle maan urheiluelämän orgaanille käy-
tettäväksi ratsastusurheilun edistämiseksi maassa
n i ittcn periaatteitten rajoissa, jotka yhdistys näissä
säännöissään on itseään varten omaksunut.

Helsinki, 1921
J. Simelius'en Perillisten Kirjapaino Osakeyhtiö






