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PUOLARMAARIN RYHMÄPUUTARHAYHDISTYS RY

sÄÄNNör

Nimi ja kotipaikka

1 $ Yhdistyksen nimi on Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys ry ja
kotipaikka Espoo.

Tarkoitus j a toimintamuodot

2 $ Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Puolarmaarin ryhmäpuutarha-
alueen vuokralaiset toimimaan ryhmäpuutarhan hyviiksi. Yhdistys
laatii alueelle jfiestyssäännöt ja valvoo niiden noudattamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi j åirj estää neuvonta- yms
tilaisuuksia sekä tehdä sopimuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toteuttaa varainhankintaa
keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms avulla sekä voi ottaa vastaan
lahj oituksia, avustuksia j a testamenttej a.

Jäsenet

3 $ Yhdistyksen jäseneksi voi liittya jokainen Puolarmaarin
ryhmäpuutarha-alueen rakennuspaikan vuokramies.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, hoitomaksun ja
talkoovelvoitteen sekä sen korvauksen rahamääräisestä suuruudesta
päättää vuosikokous.

Hallitus

4 $ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,
neljä jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen
jäsenien toimikausi on kaksi vuotta, vuosikokouksen lopusta kahden
seuraavan vuosikokouksen loppuun, siten että vuosittain eroaa puolet
hallituksen j äsenistä. Ensimmäisenä valintavuonna arvotaan
erovuoroiset.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenj ohtaj an sekä ottaa
sihteerin, rahastonhoitaj an j a muut toimihenkilöt joko keskuudestaan
tai ulkopuolelta.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan, kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta
tai kun våihintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vlihintäåin puolet sen jäsenistä,
puheenj oht aj a tai varapuheenj ohtaj a mukaan luettuna, on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äåinten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtaj an mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

5 $ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun toisen jäsenen kanssa.

Tilit

6 $ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistäiin kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirj allinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

7 $ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämåinä aikana ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun våihintään kymmenesosa äiinioikeutetuista j äsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivåin kuluessa
vaatimuksen esittåimisestä.

Kutsun yhdistyksen kokoukseen on oltava ryhmäpuutarha-alueella
olevalla ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Jäljennös
kokouskutsusta toimitetaan jäsenille heidåin ilmoittamaansa
osoitteeseen våihintäåin kaksi viikkoa ennen kokousta. Muut
tiedotukset j ulkaistaan ilmoitustaululla.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jos

useammat ovat yhdessä vuokramiehiä, heillä on yhdessä yksi ääni.
Päätökset tehdäåin , ellei näissä säåinnöissä toisin määrätä,
yksinkertaisella äåintenenemmistölla. Äanten mennessä tasan
ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa tulee päätökseksi
kokouksen puheenj ohtaj an mielipide.
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Vuosikokous

8 $ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
l. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi

pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten
laskijoina;

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytäåin työjfi estys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien

lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta j a vastuuvapauden

mycintåimisestä hallitukselle j a muille vastuuvelvollisille;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä

vahvistetaan jäsenmaksu, hoitomaksu ja talkoovelvoite;
8. Valitaan joka vuosi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

erovuoroisten sijaan;
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja;
I 0. Valitaan toimihenkilöt erityistehtäviä varten;
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on håinen siitä kirj alli sesti i lmoi tettav a
hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Sääntojen muuttaminen j a yhdistyksen purkaminen

9 $ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintäiin kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äåinistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöj en muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdi styksen purkautuessa käytetäiin yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen ediståimi seen yhdistyksen purkami sesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetäåin varat yhdi styksen tarkoitusperi ä vastaavalla tavalla.

Pekka Hautala, hallituksen puheenjohtaj a

Puo larmaarin Ryhm äpuutarhayhdi stys Ry


