
PORIN RATSASTUSSEURA R.Y.

SÄÄNNÖT

i §.

Yhdistyksen nimi on Porin Ratsastusseura r.y., sen toiminta-alue
Porin kaupunki ympäristöineen ja kotipaikka Porin kaupunki.

2 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, antaa
jäsenilleen opetusta ratsastuksessa, järjestää heille kenttä- ja seura-
ratsastuksia sekä vaikuttaa suomalaisen yleishevosen jalostuksen
edistämiseksi maassamme.

3 §.

Yhdistyksen jäsenet ovat
1) vakinaisia jäseniä, jotka ovat maksaneet yhdistykselle kerta-

kaikkisena jäsenmaksuna kolmesataa (Smk. 300:—) markkaa;
2) vuosijäseniä, jotka vuosittain suorittavat kolmenkymmenen

OSmk. 30:—) markan jäsenmaksun;
3) kannattavia jäseniä, jotka suorittavat kahdenkymmenen (Smk.

20:—) markan jäsenmaksun; sekä
4) kunniajäseniä, joiksi voidaan kutsua yhdistyksen tarkoitus-

periä erikoisesti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsen on oikeutettu
maksutta olemaan läsnä yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa ja
näytännöissä.

Johtokunta hyväksyy jäsenet yhdistykseen kahden jäsenen kir-
jallisesta ehdotuksesta. Sisäänkirjoitusmaksu on kaksikymmentä
(Smk. 20: —) markkaa. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää
vuosikokous johtokunnan ehdotuksesta.

4 §.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä johto-
kunnalle, mutta hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsen-
maksunsa kulumassa olevalta vuodelta.
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5 §.

6 §.

7 §•

Johtokunnan tehtävänä on:

8 §.

9 §•

Johtokunnan ehdotuksesta voidaan jäsen vuosikokouksessa erot-
taa yhdistyksestä, mutta vaaditaan siihen 3/4 :n enemmistö vuosi-
kokouksessa läsnäolevien jäsenten äänistä. Äänestys tapahtuu sul-
jetuin lipuin. Jos syytä ilmenee, voi johtokunta yhdistyksen jäse-
neltä ottaa pois oikeuden osallistua yhdistyksen toimintaan, kunnes
asia on ratkaistu vuosikokouksessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava johto-
kunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
viisi vakinaista ja kaksi varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuu-
destaan sihteerin, rahastonhoitajan ja "masterin".

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estettynä olles-
saan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta kokoontuu myös
vähintäin kahden jäsenensä vaatimuksesta. Kokouksissa on pidet-
tävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri var-
mistaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintäin neljä jäsentä
on saapuvilla. Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni; ään-
ten tasan sattuessa voittaa puheenjohtajan mielipide.

1) kokoonkutsua vuosikokous sekä muut tarpeen vaatimat yleiset
kokoukset, mitkä viimeksimainitut on myös kokoonkutsuttava siinä
tapauksessa, että vähintäin kymmenen yhdistyksen jäsentä sitä johto-
kunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamalla ne kysymykset ja asiat,
jotka he aikovat esittää kokouksen käsiteltäväksi; sekä

2) täydellä määräämisoikeudella ja yhteisvastuullisesti hoitaa
yhdistyksen raha- ja muita asioita.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estettynä
ollessaan varapuheenjohtaja ja varmistaa sihteeri.

Johtokunnan puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjoh-
tajana. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan estettyinä ollessa
yhdistyksen on valittava kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.
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10 §.

Sihteeri laatii pöytäkirjan yhdistyksen ja johtokunnan kokouk-
sissa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa arkiston ja laa-
tii luettelon yhdistyksen jäsenistä. Sihteerin estettynä ollessa johto-
kunta määrää jonkun toisen hänen tilalleen.

11 §.

Rahastonhoitajalle kuuluu yhdistyksen varojen ja talouden suo-
ranainen hoito sekä jäsenmaksujen koonti. Sihteerin ja rahaston-
hoitajan toimet voidaan uskoa samalle henkilöllekin.

12 §

"Masteri" järjestää ja johtaa kenttäratsastuksia, huolehtii yh-
distyksen ratsastusvälineistä sekä toimii puheenjohtajana komi-
teoissa, jotka valitaan järjestämään yhdistyksen kilpailuita ja näy-
täntöjä.

13 §

Yhdistyksen vuosi- ja muut kokoukset kutsutaan kokoon ilmoi-
tuksella paikkakunnan eniten levinneessä porvarillisessa sanomaleh-
dessä vähintäin kahdeksan päivää ennen kokousta.

14 §.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana.

15 §.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) luetaan johtokunnan laatima vuosikertomus, esitetään tilit ja

tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään vastuu-
vapauden myöntämisestä johtokunnalle;

2) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, va-
kinaiset ja varajäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara-
tilintarkastajaa;

3) valitaan jäsenet tarpeen vaatimiin komiteoihin;
4) käsitellään johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät

muut asiat; sekä
5) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

16 §.

Asiat ratkaistaan kokouksissa avoimella äänestyksellä, ellei lippu-
äänestystä vaadita, mutta vaalit toimitetaan kuitenkin aina sulje-
tuin lipuin. Äänten tasan sattuessa puheenjohtajan mielipide voit-
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17 §.

18 §.

19 §•

20 §.

21 §.

22 §.
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taa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Valtakirjalla äänestä-
minen ei ole sallittua. Kannattavat ja kunniajäsenet eivät ole ääni-
oikeutettuja.

Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta samoin kuin
muutkin yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset on kirjallisesti jä-
tettävä johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoas-
taan vuosikokouksessa, jolloin tätä tarkoittava ehdotus on kokous-
kutsussa mainittava, ja vaaditaan siihen 3/4 kokouksessa annetuista
äänistä. Muut ehdotukset ratkaistaan tavallisella äänten enemmis-
töllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä.

Yhdistyksen tilikausi lasketaan kalenterivuosittain. Tilitykset
liitteineen on jätettävä ennen tammikuun loppua tilintarkastajille,
joiden on kahden viikon kuluessa ne vastaanotettuaan annettava
johtokunnalle kirjallinen lausunto toimittamastaan tilintarkastuk-
sesta.

Yhdistyksen saamat lahjoitukset hoidetaan lahjoittajain mää-
räämällä tavalla tai sellaisen puutteessa johtokunnan harkinnan
mukaan.

Päätös yhdistyksen lopettamisesta tehdään vuosikokouksessa,
mutta sellainen päätös on varmimmaksi vakuudeksi vahvistettava
ylimääräisessä kokouksessa, joka saadaan pitää aikaisintaan kolme
viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Tällainen päätös on laillinen vain
siinä tapauksessa, että vähintäin 3/4 mainituissa kokouksissa anne-
tuista äänistä sitä kannattaa.

Jos yhdistys tehdyn päätöksen mukaan lopetetaan, on sen varat
luovutettava jollekin toiselle ensi sijassa iPorin kaupungissa, sen ym-
päristössä tai Turun ja Porin läänissä ratsastusurheilun edistämi-
seksi vaikuttavalle yhdistykselle.

Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyksistä voimassa olevat lait
ja asetukset määräävät.


