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Säännöt
1 §. Voimistelu jaurheiluseura Pyörätoverit

tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen ja
henkisten kehityksen edistäminen voimistelun,
luistelun ja urheilupyöräilyn ja yleensä järki-
peräisen ruumiinharjoituksen avulla. Seuran
kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §. Seuran jäseneksi pääsee jokainen hyvä-
maineinen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka
hyväksyy seuran tarkoitusperät ja säännöt.

Jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta.
Vapaajäseneksi pääsee jokainen seuran var-
sinainen jäsen joka on suorittanut seuran jä-
senmaksut yhtäjaksoisesti 10 vuotta.

3 §. Sisäänkirjoitus ja jäsenmaksujen suu-
ruus määrätään seuran vuosikokouksessa, jos
maksuja aijotaan muuttaa on siitä kokous-
ilmoituksessa mainittava.

4 §. Seuran asioista päättää seuran kokous,
johtokunta ja osastojen toimikunnat. Seuran
hallituksena on johtokunta.

5 §. Seuran tilit päätetään kalenterivuosit-
tain. Johtokunnan on annettava tili- javuosi-
kertomus tilintarkastajille viimeistään seuraa-
van vuoden tammikuun 15 päivänä. Tilintar-
kastajien on toimitettava tarkastuksensa 10
päivän kuluessa ja annettava siitä kirjallinen
lausuntonsa.



6 §. Seuran vuosikokous on tammikuun
aikana pidettävä. Seuran kokoukset kutsuu
koolle johtokunta jos se katsoo sen tarpeelli-
seksi tai jos vähintäin */* seuran jäsenistä sitä
ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta sitä
kirjallisesti pyytää.

7§. Vuosikokouksessa:
esitetään johtokunnan vuosi-ja tilikertomus

ja tilintarkastajien lausunto,
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

johtokunnalle,
määrätään sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksujen

suuruus,
päätetään ylimääräisistä veroista,
määrätään johtokunnan jäsenten palkkiot,
valitaan yhdeksi vuodeksi: seuran puheen-

johtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, johtokun-
nan jäsenet ja varajäsenet, 2 tilintarkastajaa
ja 2 varalle, jäsenet huvitoimikuntaan, kilpai-
lutoimikuntaan, retkeilytoimikuntaan ja jär-
jestysvaliokunta, sekä eri osastojen toimi-
kunnat.

Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat,
valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Asia joka aijotaan ottaa vuosikokouksessa

käsiteltäväksi on ilmoitettava johtokunnalle
viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

8 §. Seuran kokouksessa esitetään johto-
kunnan laatima yleiskatsaus seuran toimin-
nasta ja taloudellisesta asemasta kuluneelta
toiminta ajalta ja käsitellään johtokunnan ja
seuran jäsenten esittämät asiat.



9 §. Seuran johtokuntaan kuuluu puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 3 vaki-
naista ja 2 varajäsentä. Johtokunta on pää-
tösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja 3 jäsentä on saapuvilla.

10 §. Seuran toiminnan laajentuessa voi-
daan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä teh-
dyllä seuran kokouksen päätöksellä muodostaa
osastoja seuran eri toimialoja varten, osastojen
toimikunnilla on oikeus itsenäisesti järjestää
osastonsa harjoitukset ja hoitaa osastonsa
juoksevat asiat.

11 §. Johtokunta:
1) Panee täytäntöön seuran kokouksessa

tehdyt päätökset,
2) valitsee rahastonhoitajan, jäsenkirjurin,

kalustonhoitajan ja johtokunnan edustajan eri
toimikuntiin ja määrää heidän palkkionsa,

3) hoitaa seuran taloutta,
4) laatii vuosi- ja tilinkertomukset,
5) laatii lyhyen katsauksen seuran toimin-

nasta kokoukselle,
6) valmistaa vuosi- ja yleiselle kokoukselle

esitettävät asiat,
7) pitää seuran jäsenluettelon,
8) valvoo että seuran toimitsiat täyttävät

kunnollisesti heille kuuluvat tehtävät ja hoitaa
seuran omaisuutta huolella,

9) kutsuu seuran kokoukset koolle ilmoitta-
malla sanomalehdissä vähintäin 2 päivää ai-
kaisemmin kokouksen päättämistä, kokouksen
päätöksistä tai muista tiedonannoista samalla
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tavalla jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Joh-
tokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja antaen
tiedon johtokunnan jäsenille joko postitse tai
henkilökohtaisesti joko suullisesti tai puheli-
mitse,

10) päättää sellaisista seuraa koskevista asi-
oista jotka kuuluu seuran kokousten tai osas-
tojen ratkaistaviksi.

12 §. Jäsen voidaan eroittaa seurasta:
1) Jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorit-

tamisen 3 kuukauden ajalta tai jos hän ei
muuten täytä sääntöjen määräämiä velvolli-
suuksia,

2) jos hän on aikaansaanut seuralle huo-
mattavaa vahinkoa, tai ilmeisesti toiminut
vasten seuran tarkoitusperiä,

3) jos hän on esiintynyt seuran arvoa alen-
tavasti yleises-ä paikassa.

Jäsen eroittamisesta päättää johtokunta joko
omasta aloitteestaan tai jos Vio osa seuran jä-
senistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Johtokunnan tekemästä päätöksestä voi
eroitettu jäsen valittaa seuran seuraavassa
yleisessä kokouksessa ja jättää asia sen rat-
kaistavaksi.

Jäsen eroittamisesta on kokousilmoituksessa
mainittava.

13 §. Sääntöjen muuttamisesta päättää seu-
ran johtokunnan esityksestä javaaditaan pää-
töksen tekoon kaikkein peräkkäin pidetyn
kokouksen a/g äänten enemmistöllä tehty yhtä-
pitävä päätös.



Sääntöjen muuttamisesta on kokousilmoi-
tuksessa mainittava.

■14 §. Seuran nimen ovat oikeutetut kirjoit-
tamaan puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

15 §. Jos seuran jäsenmäärä supistuu alle
7 tai seura puretaan kahden peräkkäin pide-
tyn seuran kokouksen s/i äänten enemmistöllä
tekemällä yhtäpitävällä päätöksellä, on sen
varat luovuttava käytettäväksi pyöräilyurhei-
lun hyväksi jäsentensä kahden viimeisessä
peräkkäin pidetyn kokouksien yhtäpitävien
päätöksen mukaisesti,
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