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ESPOON BILJARDIKERHO r.y:n SÄÄNNÖT

§1

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Espoon Biljardikerho, ruotsiksi Esbo Biljardklubb ja englanniksi
Espoo Billiard Club, ja sen kotipaikka on Espoo. Näissä säännöissä yhdistyksestä
käytetään nimeä kerho.

§2

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Kerhon tarkoituksena on edistää ja kehittää biljardia urheilulajina sekä toimia
jäsentensä biljardiharrastuksen organisaationa.
Tarkoitustaan kerho toteuttaa järjestämällä biljardikilpailuja, valmennus- ja
koulutustapahtumia sekä ohjaamalla että tukemalla jäsentensä kilpailemista
kotimaassa ja ulkomailla. Kerho voi osallistua jäsentensä kilpailemista aiheutuvien
välittömien kulujen maksamiseen sekä harrastaa alan julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi kerho voi hankkia ja myydä jäsenilleen voittoa tavoittelematta
biljardivälineitä, omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, harjoittaa
ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja
arpajaisia että vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

§3

JÄSENET
Kerhon jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, jotka hyväksyvät kerhon tarkoituksen ja
toiminnan laadun sekä sitoutuvat noudattamaan kerhon kulloinkin voimassa olevia
järjestyssääntöjä.
Kerhon varsinaisia jäseniä ovat ne, jotka ovat vuosimaksun lisäksi lunastaneet itselle
täyden harjoittelu- ja käyttöoikeuden kerhon tiloihin, eli nk. klubioikeuden. Näitä
jäseniä kutsutaan kerhon täysvaltaisiksi klubijäseniksi ja heillä on sekä
osallistumisoikeus että äänioikeus kerhon kokouksissa.
Kerhon pelaajajäseniä ovat ne, jotka haluavat olla kerhon jäseniä voidakseen
esimerkiksi edustaa kerhoa kilpailuissa, mutta eivät ole lunastaneet käyttöoikeutta
kerhon tiloihin. Heillä on läsnäolo- mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa.
Sellaisia henkilöitä, jotka ovat lunastaneet harjoittelu- ja käyttöoikeuden kerhon
tiloihin, mutta jotka eivät ole kerhon jäseniä, kutsutaan klubijäseniksi eikä heillä ole
osallistumisoikeutta kerhon kokouksiin.
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Kerholla voi lisäksi olla alle 18-vuotiaita juniorijäseniä. Kerhon hallitus päättää
tapauskohtaisesti näiden käyttöoikeudesta kerhon tiloihin. Juniorijäsenillä on läsnäolomutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa. Sen vuoden lopussa, jolloin juniorijäsen
täyttää 18 vuotta, juniorijäsenyys päättyy ja hänellä on mahdollisuus jatkaa
täysvaltaisena klubijäsenenä, pelaajajäsenenä tai klubijäsenenä.
Uudet
jäsenet
valitsee
seuran
hallitus
yksimielisellä
päätöksellä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen toimesta valita
henkilö, joka merkittävällä tavalla on edistänyt kerhon toimintaa.

§4

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittaa kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
suorittamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvollisuutensa kerhoa kohtaan, tai on
menetellyt tavalla joka on aiheuttanut kerhoa kohtaan huomattavaa vahinkoa, tai
hänen ei katsota täyttävän seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Kerhon vuosikokouksessa päätetään jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruus. Kerhon tilojen harjoittelu- ja käyttöoikeudesta perittävästä
maksusta sekä näihin liittyvistä ehdoista päättää kerhon hallitus.

§6

HALLITUS
Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kolme, mutta korkeintaan kuusi varsinaista jäsentä, sekä yhdestä kolmeen
varajäsentä.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
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KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

§8

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta
hallitukselle.

§9

KERHON KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous pidetään kolmen kymmenen päivän
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Kerhon kokouksissa on jokaisella täysivaltaisella
Pelaajajäsenillä ja juniorijäsenillä on läsnäolo-oikeus.

klubijäsenellä

yksi

ääni.

Kerhon kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille, joko julkisesti kerhon internetsivustoilla tai
suoraan jäsenien antamille sähkö- tai muulle osoitteelle.
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KERHON VUOSIKOKOUS
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

§11

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja/tai kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.
Kerhon purkautuessa käytetään kerhojen varat kerhon tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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