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Keilaseura Ice-Bowling

Säännöt:

1  § Urheiluseura, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Keilaseura Ice-Bowling. Seuran
kotipaikka on Kiuruveden kaupunki.

2  § Seuran tarkoituksena on edistää keilailuharrastusta ja kilpailutoimintaa jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää keilailun ohjausta ja kilpailuja sekä pitää yhteyttä muihin
keilailuseuroihin ja Ylä-Savon keilailuliittoon.

Taloutensa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää keräyksiä, arpajaisia ja
keilailukilpailuja.

3  § Seuran jäseneksi voi päästä keilailua harrastava henkilö. Seuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

4  § Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle,
taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai hän on menettelyllään seurassa
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai hän ei enää täytä seuran säännöissä mainittuja
ehtoja.

5  § Seuran jäsenmaksun suuruuden määrää seuran vuosikokous.

6  § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri/ rahastonhoitaja sekä kolme muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

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 vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7  § Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kolme hallituksen jäsentä yhdessä.

8  § Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1.päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30.päivänä

Tilien tulee olla päätetyt viimeistään elokuun 30.päivänä, jolloin ne on luovutettava tilintarkastajille.
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9  § Seuran toimeenpanevana elimenä toimii hallitus.

Sen tehtävänä on:

1. valvoa seuran yleisiä ja taloudellisia etuja sekä sääntöjen ja muiden määräysten noudattamista.

2. kutsua koolle seuran kokoukset, laatia toimintakertomus, valmistella kokouksissa käsiteltävät
asiat, panna täytäntöön tehdyt päätökset, huolehtia seuran juoksevista asioista sekä tehdä
toiminnan edistämistä koskevia aloitteita.

3. hoitaa seuran varoja ja vastata seuran tileistä.

4. pitää jäsenluetteloa ja huolehtia jäsenmaksujen kantamisesta.

5. järjestää yleisiä sekä seuran jäsenille tarkoitettuja keilailukilpailuja ja valvoa että niissä
noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

6. nimeää kilpailutoimikunnan, jonka tehtävänä on seuran edustusjoukkueiden valinta ja
kilpailutoiminnan järjestäminen Kiuruveden keilahallissa.

7. voi nimetä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.

8.   nimeää seuran edustajat kokouksiin yms. tapahtumiin.

10 § Seura pitää vuosittain yhden  varsinaisen kokouksen

Seuran vuosikokous pidetään syyskuussa.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/5
seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten vaatii.

Kullakin kokouksessa läsnä olevalla seuran jäsenellä on yksi ääni.

Jäsenen äänioikeutta ei voi käyttää valtakirjalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi asioista, joista näiden sääntöjen 13§:ssä on
mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

11 § Seuran kokous on hallituksen toimesta kutsuttava koolle seitsemän päivää ennen kokousta
kokouskutsulla, joka tulee kiinnittää Kiuruveden keilahallin ilmoitustaululle ja asettaa esille Kiuruveden
keilahallin internet sivuille osoitteeseen www.kiuruvedenkeilahalli.net

http://www.kiuruvedenkeilahalli.net
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12 § Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta, tilinpäätös sekä
tilintarkastajien niistä antama lausunto.

6. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.Käsitellään seuran toimintasuunnitelma
seuraavalle toimintavuodelle.

7. Päätetään seuran jäsenmaksusta seuraavalle toimintavuodelle.

8. Käsitellään seuran talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja sekä 3 jäsentä
seuraavaksi toimintavuodeksi.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

13 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty
kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee
olla varsinainen kokous.

Hyväksymisen puolesta on viimeisessä kokouksessa annettava vähintään 2/3  äänestykseen osallistuneista
äänistä.

Mikäli seura puretaan on sen varojen ylijäämä käytettävä seuran viimeisen kokouksen päättämällä tavalla
lasten ja nuorten keilailun edistämiseen Kiuruvedellä.


