
Pääkaupungin Polkijain

SAANNOT.
Vahvistettu seuran perustavassa kokouksessa

syyskuun 19 p:nä v. 1929.

1 §•

Seuran nimenä on „Pääkaupungin Polkijat", ja on se perus-
tettu syyskuun 19 p:nä 1929.

2§.
Seuran kotipaikkana on Helsingin kaupunki

3§-
Tarkoituksena on:
a) edistää pyöräilyharrastusta ja muita sopivia urheilumuo-

toja, innostuttamalla jäseniksi kirjoittautuneita sekä muitakin
henkilöitä urheiluharjoituksiin ja toimimaan seuran päämäärän
hyväksi;

b) työskennellä puhtaan toverihengen juurruttamiseksi jä-
seniinsä;

c) toimeenpanna toimintansa tukemiseksi näytöksiä, juhlia
ja kilpailuja sekä kaikilla hyväksyttävillä tavoilla hankkia
varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4§.
Virallisena kielenä on suomenkieli.

s§-
Seuran jäseneksi pääsee jokainen puhdasmaineinen henkilö,

sitoutumalla täydellisesti noudattamaan seuran ja sen pääliiton
sääntöjä ja päätöksiä sekä kunniasanallaan vakuutettuaan ole-
vansa pääliiton sääntöjen mukaan amatööriurheilija.
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Jäseneksiliittymiset vastaanottaa rahastonhoitaja, merkiten
jäsenen nimet ja muut tarpeelliset tiedot jäsenluetteloon.
Jäsenen erotessa on myös eroamispäivä merkittävä luetteloon.
Kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu on liittymistilaisuudessa
suoritettava.

6§-
Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai

sen virkailijain oikeutettuja määräyksiä, rikkoo kunnian- tai
rikoslakeja, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen määräajalla
tai muuten on seuralle haitaksi, voidaan eroittaa seurasta.
Eroittaminen kuuluu johtokunnalle. Jäsenen erotessa omasta
puolestaan, tulee hänen siitä viipymättä ilmoittaa rahaston-
hoitajalle.

7 §

Niiden etujen nauttimiseksi, joita seura voi jäsenilleen tar
jota, vaaditaan voimassa olevan jäsenkortin näyttäminen.

B§.
Ilman johtokunnan antamaa suostumusta ei jäsen saa edus-

taa seuraa yleisissä kilpailuissa.

9 §.

Tammikuun aikana pidettävässä vuosikokouksessa valitaan
kokouksen pöytäkirjan tarkastajat, luetaan vuosi- ja tilikerto-
mus, päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta, määrätään
jäsenmaksun suuruus, käsitellään johtokunnan seuraavaa toi-
mintakautta varten laatima toimintasuunnitelma, valitaan pu-
heenjohtaja ja johtokunnan neljä vakinaista ja kaksi vara-
jäsentä, jolloin vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku
niin haluaa, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi heidän varamies-
tään, seuran kapteeni ja mahdollisesti valittavien toimikuntien
jäsenet sekä käsitellään mahdollisesti esiintyvät sääntöjen
muutosehdotukset ja muut kysymykset, jotka johtokunta on
lykännyt vuosikokouksen käsiteltäväksi.

10 §.

Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muu-
tos- ja lisäysehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee
yksinkertainen ääntenenemmistö tai äänten mennessä tasan,
puheenjohtajan ääni.

Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua
lippuäänestystä. Jos vaaleissa kaksi henkilöä saa saman ääni-
määrän, ratkaisee arpa, kumpi tulee valituksi.
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11 §

Viisihenkinen, vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, pu-
heenjohtaja mukaanluettuna, valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, toimii seuran edustajana
ja päätösten toteuttajana, hoitaa juoksevia asioita, esittää
esiintyvät asiat, jos mahdollista alustettuina seuralle, valvoo,
että seuran toimikunnat ja virkailijat täyttävät heille määrätyt
tehtävät ja vastaa yhteisesti seuran varain hoidosta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on pää-
tösvaltainen, jos vähintäin kolme johtokunnan jäsentä on
saapuvilla ja jos kutsu on kaikille lähetetty.

Johtokunnan jäsenen erotessa toimitetaan täytevaali lähinnä
seuraavassa yleisessä kokouksessa.

12 §.

Virkailijain tehtävät ja velvollisuudet ovat:
1) puheenjohtaja valvoo ja edustaa seuraa sekä sen etuja

ylinnä, johtaa puhetta seuran ja johtokunnan kokouksissa ja
vahvistaa nimikirjoituksellaan jäsenkortit;

2) varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan tehtäviä
tämän ollessa estettynä;

3) sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihtoa, laatii vuosikerto-
muksen ja pitää kaikissa kokouksissa pöytäkirjat;

4) rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja, huolehtien
saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta ja on velvol-
linen pitämään tarpeelliset kirjanpitokirjat, vastaanottaa jäse-
neksi ilmoittautumiset, pitää jäsenluetteloa,kirjoittaa jäsenkortit
ja kokoo jäsenmaksut sekä on velvollinen pitämään kantokirjaa;

5) kapteenien ja harjoitustenohjaajien on pidettävä huolta
harjoituksista, annettava tieto jäsenille harjoitus- ja kilpailu-
tilaisuuksista sekä, milloin kilpailijoita lähetetään seuran kus-
tannuksella kilpailuihin, ehdotettava seuran edustajat näihin.

Kaikkien jäsenten velvollisuutena on maksaa jäsenmaksu
määräaikana, mikä tapahtukoon kunakin vuonna kahden ensi-
mäisen kuukauden aikana. Tämän kohdan laiminlyönnin voi
johtokunta rangaista 6 §:n mukaisesti.

Yllämainittuja toimia voidaan myös yhdistää, tarpeen tullen
voi seura valita virkailijoille varamiehet tai lisätä heidän
lukuaan.

Tarpeen vaatiessa voi seura myös jakaantua alaosastoihin
ja asettaa erityisiä valiokuntia.

13 §.

Tilintarkastajain tehtävänä on tarkastaa seuran tilit ja omai-
suus tammikuun kuluessa sekä antaa niistä kirjallinen lausunto
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vuosikokoukselle. He voivat myös milloin tahansa vaatia
kirjanpitokirjat nähtäväksensä.

14 §.

Tilivuosi lasketaan kalenterivuosittain.
15 §.

Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Rahaston-
hoitajalla on oikeus yksinkin merkitä seuran nimi saatavien
kuittauksissa y.m.s.

16 §.

Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta tarpeen vaatiessa
tai ainakin kymmenen jäsenen sitä johtokunnalta vaatiessa.
Kokous on päätösvaltainen, jos vähintäin l U jäsenmäärästä on
kokouksessa läsnä.

17 §.

Kutsu vuosikokoukseen, samoinkuin muihinkin kokouksiin,
tapahtuu vähintäin neljä päivää ennen kokouksen pitämistä,
joko ilmoittamalla vähintäin kahdessa päivälehdessä tai jokai-
selle jäsenelle lähetetyllä kortilla.

Muut tiedonannot jäsenille tapahtuvat samalla tavoin.

18 §.

Sääntöjen muutos- ja lisäehdoitukset ovat annettavat kir-
jallisesti johtokunnalle viimeistään joulukuun loppuun mennessä.
Asia esitetään vuosikokoukselle, jossa sen on saatava 2 /3 anne-
tuista äänistä, tullakseen ratkaistuksi seuraavassa, kaksi viikkoa
myöhemmin pidettävässä kokouksessa ja jossa ainoastaan
äänestetään esityksen hyväksyminen tai hylkääminen, muu kes-
kustelu asiasta suoritettakoon ensimäisessä kokouksessa.

19 §.

Päätös seuran hajoittamisesta tehdään kahdessa peräkkäi-
sessä yleisessä kokouksessa sillä tavalla kuin edellisessä pykä-
lässä mainitaan. Jos seura hajoitetaan, päätetään viimeisessä
kokouksessa seuran omaisuuden käyttämisestä johonkin pyö-
räilyn edistämistarkoitukseen.

Loviisa - Loviisan Sanomain Oy:n kirjapaino - 1929.


