
scn

Me. allekirjoittaneet perustamme tliten
Vaasan Metsaveikkojen Tuki-nimisen yhdis
ty.ksen ja hyvaksymme sille seuraavat saan
not :

Vaasan Metsaveikkojen Tuki-nimisen yhdistyksen
saannot :

1 § ihdistyksen nimi on Va~san Metsaveikkojen Tuki ja sen
kotipaikka on Vaasan kaupunki •.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on tuottamatta siihen osallisil
le taloudellista hyotya herattaa ja yllapitaa yleista
kiinnostusta partiopoikatoimintaa kohtaan seka tukea
partiopoikalippukunta Vaasan Metsaveikot r.y.-nimi-
sen yhdistyksen toimintaa henkisesti ja aineellisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jul-
tct- kaisutoimintaa,jarjestaa esitelma-,neuvottelu-ja keskus-

telutilaisuuksia seka on oikeutettu hankkimaan ja saamaan
varoja ja.senmaksuina, avustuksina,lahjoituksilla ja ylei
silla varainkerayksilla. Varatkaytetaan yhdistyksen var
sinaisten kokousten paatosten mukaisesti yhdistyksen
tarkoittamaan valistus- ja tukitoimintaan.

Yhdistyksen jasenet ovat varsinaisia jdsenia..Jasenen aa
nioikeutta ei valtakirjalla voida kayttaa.

Yhdistyksen jasenet suorittavat yhdistykselle varsinai
sen kokouksen hyvaksyman jasenmaksun.

Yhdistykeen asioita hoitaa sen hal1ituksena johtohlnta,
johon kuuluu yhdistyksen vuos~kokouksessa kahdeksi VUQ
deksi kerrallaan valitut jasenet kaikkiaan kuusi,joista
aina puolet on erovuorossa. Ensimmaisena vuonn~ ero
vuoroisuuden maaraa arpa.Lisaksi kuuluu johtokuntaan
itseoikeutettuna Vaasan Metsaveikot r.y:n lippukunnan
johtaja.

6 § Johtokunta on paitosvaltainen puheenjohtajan tai vara
puheenjohtajan ja vahintaan kahden muun jasenen lasna
ollessa.P~atokset tehdaan yksinkertaisella aantene~
mistolla.Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohta
jan aani, paitsi vaaleissa arpa.

7 § Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan javarapuheenjohtajan seka otta& yhdistykselle slhteerin,
joka samalla voi myos toimia taloudenhoitajana, seka
muut tarvittavat toimihenkilot.Erityista asiaa tai 0
maisuutta hoitamaan voi johtokunta keskuudestaan va
lita toimikunnan ja oikeuttaa sen tekemaan ja toimeen
panemaan sanottua asiaa tai omaisuutta koskevia paa
toksia, ·mikali paatoksen teko ei lain mukaan kuulu
yhdistyksen varsinaiselle kokukselle. Tallaiseen toi
mikuntaan on valitttava vtihintaan kolme jasenta, jois
ta yhden johtokunta maaraa puheenjohtajaksi. Toimikun
ta voi johtokunnan luvalla taydentaH itseaan enintaan
kahdella ulkopuolisella henkilB11K.



3) huolehtia jasenluettelosta ja koota jasenmaksut,~

4)

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan
tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

8 § Johtokunnan tehtavana on :
1) vutaa ja eroittaa yhdisty~sen jasenet,

2) valita yhdistyksen toimihenkilot ja tarvit
taessa erityinen toimikunta 7 §:n mukaisesti.

hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omai- .
suutta itse tai maaraamansa toimiheakilon valityk
sella,

5) huolehtia avustusten jakamisesta yhdistyksen var
sinaisen kokouksen paatosten mukaisesti,

6) ~aatia yhdistyksen talousarvio vuosikcukselle e
sitettavaksi,

7) laatia yhdistyksen toi~inta-ja tilikertomukset
vuosikousta varten,

8) valmistella ja esittaa yhdistyksen kokoukselle
esiteltavat asiat ja panna tsytantoon yhdistyksen
kokouksen paatokset,

9) suorittaa muut yhdistyksen johtokunnalle lain
ja naiden saantojen mukaan kuuluvat asiat.

9 § Johtokunnan puheenjohtajalle samoinkuin hallituksen jase
nille ei makseta palkkiota, lukuunottamatta suoranaisten
kulujen korvausta.Tilintarkastajille maksetaan laskun
mukaan.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja

ja varapuheenjohtaja yhdessa tai jompikumpi heista yhdessa sihteerin kanssa.

11 § Yhdistyksen tilit paatetaan kalenterivuosittain.Tilit on
viimeistaan 1.3 annettava tilintarkastajille,jotka yh
distyksen varsinainen kokous on valinnut. Tarkastus on
suoritettava loppuun ja lausunto on siita annettava 15.3
mennessa.

12 ~ ~hdistyksen varsinainen kokous on maaliskuussa pidettava
vuosikokous,jonka paivamaaran johtokuhta maaraa.Yli
maarainen kokous pidetaan, kun edellinen kokous on niin
paatitanyt tai kun johtokunta katsoo niin tarpeelliseksi
taikka kun 1/10 yhdistyksen jasenluvusta sita erityi
sesti ilmoitettua 8siaa varten johtokunnalta kirjal
lisesti py.ytaa.

13 § Yhdistys kutsutaa,n koolle kirjallisella ilmoi tuksella
kaikille jasenille vahintaan viikkoa ennen kokousta.
Kutsuasa on mainittava kasiteltav~t asiat.Muut tie
donannot yhdistyksen jasenille toimitetaan johtokunnan
harkinnan mukaan.

14 § Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa eli vaasikokouksessa



kasitellaan senjalkeen kun kokouksen puheenjoht~jtl ja
sihteeri on valittu seka kokouksen laillisuus todettu,
seura~vat asiat:

1) esitetaan johtokunnan laatirna kertomus yhdistyksen
toiminnasta kuluneena vuotena.

2) esitetaan yhdistyksen tilit kuluneelta vuodelta seka'
tilintarkastc::.jien nilst& antama'J lausunto ja paate
taan tili-ja vastuuvapauden myonttimisesta johtokun
nalle. ,

3) paatetaan avustusten myontamisesta yhdis;;ksen tar
koituksiin,

4) l~aditaan tolmint~suunnitelma ja talousarvio seuraa-
vaa vuotta varten,

5) ma~rataan ja8enm~ksun suuruus,6) valitaan johtokunnan jasenet erovuoroisten tilalle,
7) valitaan 2 tilintarkastajaa ja nail1e yhtamonta

varamiesta tarkastamasn kuluvan vuoden tileja ja
hal1intoa,

8) kasitellaan johtokunnan ja yksityisten j~senten
esittamat c;,siat,

9) Valita&n 2 poytakirjan tar~astaja&.

15; Naiden saafitojen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen
v<:::.aditaan,etta muutoksen tai purka;ni~en hyvaksi annetut
aanet v~staavat vahint&an % kokouksessa saapuvil1a ole
vien jasenten aanimaarasta ja , mikti1i on kysymykaes
sayhdistyksen purkaminen , etta toinen kokous samoin
vahintaan ! enemmistblla hyvaksyy paatbksen.Kokouaten va
lin tulee olla vahintain 2 viikkoa.
Yhdistyksen hankkiman tai saaman kiintean o@aisuuden luo
vuttamiseen vaaditaan, etta luovuttamisen hyvaksi anne
tut aanet vastaavat vdhintaan ~ ko~ou~sessa sa2puvilla
olevien jasenten aanimaarasta, ja etta toinen kokous
2 viikon kuluttaa samain vahintain ~ enemmisto~~a hy
vaksyy pa&toksen.

16 § Yhdistyksen purkautuessa ta tullessa 1akkautetuksi
siirtyvat varat Vaasan Metsaveikot r.y. nimisen yhdistyk
sen omistukseen.Ellei silloin ole toiminnassa Vaasan Met
saveikot r.y nimist~ yhdistysta. paatetaan ~distyk-
sen viimeisessa kokouksessa , saantojen 15 §:n esta
matta, yhdistyksen varojen luovuttamisesta partiopoika
toimintaan tai yhdistyksen tarkoitusta muuten edistavaan
ja tukevaan toimintaan.

17 § MuutelJ.noudatetac.n voimassaolevan yhdistys1ain saantoja.
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Kaikki ~omen kansalaisia Vaasan kaupungista.


