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RATSASTUSSEURAN
SÄÄNNÖT

(R. Y.)

1 §.

Yhdistys, jonka nimi on Ratsastusseura ja
kotipaikka Helsingin kaupunki, on edempänä
2 §:ssäl mainittujen ratsastusurheilun harras-
tajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on
herättää, kasvattaa ja ylläpitää harrastusta
ratsastusurheiluun Suomessa, hankkimalla etu-
päässä jäsentensä» käytettäväksi ratsastuksen
ohjaajia, pitämällä ratsastuskouluja, avusta-
malla ratsastusvälineitten saantia, »hankkimalla
ja ylläpitämällä sopivia rakennuksia ja kenttiä
ratsastuksen harjoittamiseen, toimeenpane-
malla ratsastuskilpailuja sekä muunlaisella
yllämainittuun suuntaan käyvällä toimenpi-
teellä edistää ratsastusurheilua.

2§.
Yhdistyksen jäseneksi otetaan sekä yksityi-

siä »henkilöitä että yhdistyksiä tahi muita yh-
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teenliittymiä, joitten toiminnan tarkoitus sovel-
tuu yhdistyksen omiin tarkoitusiperiin.

3§.

Yhdistyksen jäseniä ovat ne, jotka yhdistyk-
sen perustavassa kokouksessa ovat siihen yh-
tyneet, tahi jotka yhdistyksen »hallitus on ha-
kemuksen johdosta siksi hyväksynyt äänimää-
rällä, joka vastaa vähintäin kahta kolmannesta
läsinäolleitten äänistä, sekä ne, jotka erikoi-
sella harrastuksella ovat edistäneet yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamista tahi tuntuvammilla
lahjoituksilla avustaneet yhdistystä ja jotka
yhdistys tämän vuoksi on vuosikokouksessaan
yhdistyksen »kunniajäseniksi valinnut.

i §.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu seitsemän varsinaista ja kaksi varajä-
sentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan,
ensimäisen kerran perustavassa kokouksessa
seuraavaan vuosikokoukseen asti ja sen jälkeen
vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
tahi myös: kun kaksi sen jäsentä sitä vaatii.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäin
neljä sen jäsenistä on saapuvilla.

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

s§.

Yhdistyksen tilien tarkastuksen toimittaa
kaksi, vuodeksi kerrallaan valittua tilintarkas-
tajaa, joille samaksi ajaksi valitaan myös va-
ramies. Tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
valitaan ensi kerran perustavassa kokouksessa
ja sen jälkeen vuosikokouksessa.

Yhdistyksen tilit pidetään ja päätetään ka-
lenterivuosittain ja luovutetaan tilintarkasta-
jille tammikuun kuluessa. Tilintarkastajain
on ne tarkastuskertomuksen' seuraamana pa-
lautettava ennen seuraavan helmikuun lo
päivää.

6§.

Sen lisäksi, mitä 1 § osottaa, kuuluu halli-
tuksen tehtäviin:

a) huole»h»tia yhdistyksen päätösten täytän-
töönpanosta;
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h) edustaa yhdistystä sen suhteissa viran-
omaisiin, kolmanteen henkilöön ja yhdistyksen
yksityiseen jäseneen;

c) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, säi-
lyttää pöytäkirjat yhdistyksen ja (hallituksen

kokouksista sekä hoitaa yhdistyksen tilejä;
d) hoitaa yhdistyksen omaisuutta;
e) valmistaa vuosikokousta varten vuosiker-

tomus 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 mah-
dollisesti tarpeelliseksi katsomansa toimihenki-
löt ja määräämään heidän palkkionsa.

7§.

Yhdistyksen tuloina ovat sen jäsenien suo-
rittamat vuosimaksut, jonka suuruuden vuosi-
kokous määrää, sekä ne muut tulot, jotka yh-
distyksen toimeenpanevat näyttelyt, kilpailut,
näytökset tahi muut yhdistyksen tarkoituspe-
rän edistämiseksi järjestetyt tilaisuudet an-
tavat.
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Vuosimaksu suoritetaan ensi kerran yhdis-
tykseen yhdyttäessä ja sen jälkeen vuosittain
helmikuun kuluessa.

Ylimääräisiä tarpeita varten voi hallitus,
annettuaan siitä tiedon kuukautta aikaisemmin
ja ilmoittamalla lisäverotuksen tarkoituksen,
kantaa enintäin -kaksinkertaisen vuosimaksun,
joka on suoritettava, hallituksen m.ääräämässä
ajassa.

Jäsenelläi, joka ei ole säädetyssä ajassa suo-
rittanut vuosi- tahi ylimääräisiä maksuja, ei
ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa
ennenkuin maksut on suoritettu. Ellei maksuja
ole muistutuksesta huolimatta suoritettu vii-
meistään »kuukauden kuluessa muistutuksesta
lukien, voi hallitus tällaisen jäsenen yhdistyk-
sestä erottaa.

Vuoisimaksun suuruuden voi vuosikokous
muuttaa, jos ilmoitus sellaisesta ehdotuksesta
on kokouskutsumukseen otettu.

8 §.

Hallituksella on valta erottaa yhdistyksen
jäsen, paitsi edellisessä §:s:sä mainitussa ta-
pauksessa, jos jäsen on toiminnallaan loukan-
nut yhdistyksen tarkoitusta tahi hyviä tapoja.
Jäsenen erottamiseen vaaditaan kaksi kolman-
nesta läsnäolevien äänistä.



6

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-
kuun kuluessa Helsingin kaupungissa. Siinä
käsitellään seuraavat asiat:

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

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

senet ovat esittäneet ja ilmoittaneet hallituk-
selle 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 lippu-

äänestystä 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 ai-
kaisemmin yhdessä tahi kahdessa He»lsingisisä
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ilmestyneessä suomenkielisessä sanomalehdes-
sä, ta»hi kutsukirjeellä, joka samassa ajassa on
jätettävä jäsenelle osotettuna postiin kuljetetta-
vaksi. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen ja
muut tiedonannot toimitetaan samalla tavoin,
käyttämällä kuitenkin lyhyempää tiedoksianto-
aikaa, jos hallitus pitää kiirehtimistä välttä-
mättömänä.

11 §.

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ään-
ten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole
toisin 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
aikaansaamiseksi yhdistyksen purkamisesta
tahi sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että
vähintäin kaksi kolmannesta kokouksessa edus-
tetuista äänistä on purkamisen tahi muutok-
sen puolesta annettu, jotapaitsi päätöksen pä-
tevyyden edellytyksenä, on, että se on vähin-
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täin yhtä suurella enemmistöllä hyväksytty ko-
kouksessa, joka pidetään aikaisintaan neljä-
toista vuorokautta ensimäisen kokouksen jäl-
keen.

13 §.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on samalla
edellisessä §:ssä mainitussa järjestyksessä
myöskin päätettävä yhdistyksen varojen ylijää-
män käyttämisestä.

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 yhdis-
tyksen purkautuessia olisi olemassa, joutuvat
yhdistyksen varat Suomen Woimistelu- ja Ur-
heiluliitolle tahi sen tilalla mahdollisesti silloin
olemassa olevalle maan urheiluväen orgaanille
käytettäväksi ratsastusurheilun edistämiseksi
maassa niitten periaatteitten rajoissa, jotka yh-
distys näissä säännöissään on itseään varten
omaksunut.

Helsinki 1926, Kauppalehden Kirjapaino Oy.


