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1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsinki Racing Club r.y. ja sen kotipaikka on
Helsinki. Yhdistys on perustettu 07.10.1987. Yhdistyksestä käytetään
näissä säännöissä nimitystä club.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja sen toteuttaminen

Clubin tarkoituksena on edistää ja ylläpitää
moottoriurheiluharrastusta siten, että mahdollisimman moni clubin
jäsen harrastaisi moottoripyöräurheilua edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi club pyrkii järjestämään ja
edistämään moottoripyörien kilpailutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi club järjestää

- moottoriurheilukilpailuja

- koulutusta

- valmennusta

- nuorisotoimintaa

- harjoitustapahtumia

- tiedotus- ja julkaisutoimintaa

- moottoriurheiluun liittyviä tapahtumia

Toimintansa tukemiseksi club voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Club voi vastaanottaa
avustuksia ja Iahjoituksia.

3 § Yhdistyksen jäsenyys

Club kuuluu jäsenenä Suomen Moottoriliitto r.y.- Finlands
Motorförbund r.f. nimiseen yhdistykseen, josta käytetään näissä
säännöissä nimitystä SML.

SML:n jäsenenä club noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja
toimintaperiaatteita.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Clubin vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön. joka sitoutuu
noudattamaan clubin ja

SML:n sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenen tulee maksaa clubin
vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

Kunniajäseneksi voi clubin vuosikokous kutsua clubin hallituksen
esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt
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clubin toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi clubin vuosikokous kutsua clubin
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi voi
clubin hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön. joka tukee clubin toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe-
mutta ei äänioikeutta clubin kokouksissa.

5 § Yhdistyksestä eroaminen, jäsenen eronneeksi katsominen ja
erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota clubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
clubin kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta
eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun
asti. Ellei jäsen ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun
mennessä, hänet katsotaan eronneeksi clubista. Hallitus voi erottaa
jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan, toimii vastoin clubin tarkoitusta tai toimii
törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Vuosijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

7 § Yhdistyksen hallitus

Clubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi
toimintavuodeksi valitut 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Hallitus
valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan 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
vähintään puolet sen

jäsenistä. puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana
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Hallitus voi pitää myös sähköposti kokouksen. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

- Johtaa clubin toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi

- Kehittää clubin toimintaa

- Toteuttaa clubin vuosikokouksen päätökset

- Vastata clubin taloudesta

- Hoitaa clubin tiedotustoimintaa

- Pitää jäsenluetteloa

- Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

- Tehdä clubin toimintakertomus ja tilinpäätös

- Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään
kuukautta ennen vuosikokousta

- Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten

- Kutsua koolle clubin vuosikokous

- Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista

- Valita ja erottaa clubin palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän
eduistaan

- Päättää clubin ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä

- Tehdä SML:lle ehdotukset SML:n hallituksen ja lajiryhmien
jäsenistä

- Valita clubin edustajat SML:n liittokokoukseen ja
kilpailunjärjestäjien palaveriin

- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita clubin etu vaati

8 § Nimenkirjoittajat

Clubin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen
yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa
nimetylle henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin tai
yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.

9 § Vuosikokous
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Clubin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa. Clubin kokouksissa on jokaisella
vuosijäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Clubin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni. vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään sähköpostilla jäsenen clubille
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ellei jäsen ole ilmoittanut
sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postissa jäsenen clubille
ilmoittamaan postiosoitteeseen. Kutsu on lähetettävä vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta Lisäksi kutsu julkaistaan
kerhon internet-sivuilla.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Clubin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja. sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli clubin jäsen haluaa saada jonkin asian clubin vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan

sisällyttää kokouskutsuun.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun clubin kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) clubin
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä. kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty

hallitukselle.

11 § Pöytäkirja

Clubin, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Clubin vuosikokousten pöytäkirjat ovat kokousten
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen ja jaostojen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja
allekirjoitetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat
voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

12 § Tilivuosi

Clubin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima
Vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään
kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja clubin purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja clubin purkamisesta on tehtävä
clubin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai clubin purkamisesta.

Jos club purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät varat Suomen
Moottoriliitto - Finlands -

Motorförbund r.y:lle.


