Tulosta lomake

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON
OSASTON SÄÄNNÖT

Osaston nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Sotainvalidien Veljesliiton ...................................................... osasto ry, jota
kutsutaan osastoksi ja sen kotipaikka on .........................kaupunki/kunta.

Osaston tarkoitus
2§
Osaston tarkoituksena on Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry:n ja
liiton ................................................... piiri ry:n jäsenosastona ylläpitää sotainvalidien keskuudessa
isänmaallista yhteishenkeä ja luottamusta tulevaisuuteen sekä luoda edellytykset jäsentensä ja
heidän puolisoidensa ja leskiensä tarkoituksenmukaiselle huollolle.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto harjoittaa liiton ja piirin antamien ohjeiden ja päätösten
mukaisesti sotainvalidihenkistä valistus- ja kasvatustyötä järjestämällä kuntoutus-, kokous-,
esitelmä- , virkistys- ja juhlatilaisuuksia.
Osaston sisällä voi toimia jaostoja, jotka ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä.
Osasto ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.
Osaston jäsenet
3§
Osasto voi johtokunnan päätöksellä hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen ne .......................................
ja ...............................:n alueella asuvat henkilöt, joille sodan tai sotatoimien tahi niihin rinnastettavien olosuhteiden aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta on vahvistettu sotilasvammalain
mukainen työkyvyttömyysaste riippumatta sen suuruudesta. Tässä tarkoitetuksi vammaksi tai
sairaudeksi ei katsota vammaa tai sairautta, joka on saatu tai on aiheutunut 26.4.1945 jälkeen
jatkuneen rauhan ajan asevelvollisuusajan seurauksena.
Osaston puolisojäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka sotainvalidipuoliso on otettu tai olisi voitu
ottaa jonkun Sotainvalidien Veljesliiton osaston varsinaiseksi jäseneksi. Puolisojäsenen tulee olla
sotilasvammalaissa tarkoitettu puoliso tai leski.
Jäsen voi kuulua vain yhteen osastoon.
Suomen kansalaiset tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää osaston toimintaa,
voidaan kutsua kannattajajäseniksi. Heillä on kokouksissa puhe- mutta ei ääni- oikeutta.
Ainaiskannattajajäseniksi pääsevät vain yksityiset kansalaiset, jotka suorittavat kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.
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Osasto voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperien toteuttamisessa erityisesti ansioituneita
henkilöitä.
Osaston tukijäseniksi kutsutaan näissä säännöissä niitä henkilöitä, jotka osasto on hyväksynyt
kannattajajäsenikseen sekä niitä henkilöitä, jotka on kutsuttu osaston kunniajäseniksi, mikäli
heille ei ole sodan tai sotatoimien tahi niihin rinnastettavien olosuhteiden aiheuttaman vamman
tai sairauden johdosta vahvistettu sotilasvammalain mukaista työkyvyttömyysastetta.
Osastosta eroaminen on ilmoitettava kirjallisesti osaston johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoitettava eroamisesta osaston kokouksen pöytäkirjaan, ja jäsen katsotaan siitä eronneeksi
saman kalenterivuoden lopussa.
Osaston johtokunta voi erottaa sellaisen jäsenen, joka rikkoo sääntöjä taikka käyttäytyy yleistä
pahennusta herättävällä tavalla, pyydettyään sitä ennen liiton hallitukselta lausunnon.

Taloudellinen toiminta
4§
Osasto voi vuosikokouksen päätöksen mukaisesti kantaa jäsenmaksua.
Osasto hankkii varoja lahjoitusten, avustusten, jälkisäädösten, keräysten, arpajaisten, juhlien ja
kannatusjäsenmaksujen avulla.
Osasto voi omistaa kiinteistöjä, sekä asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa ravintola-, kahvilaja kioskiliikettä sekä esineitten vuokrausta.

Osaston kokoukset
5§
Osaston asioista päättävät osaston kokoukset, joista vuosikokous pidetään helmikuun loppuun
mennessä.
Vuosikokouksessa
1.
valitaan kokouksen virkailijat ja pöytäkirjan tarkastajat sekä todetaan kokouksen
laillisuus;
2.
käsitellään osaston toimintakertomus;
3.
käsitellään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
4.
päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä;
5.
valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa
olevien tilalle;
6.
valitaan osaston edustajat piirin ja liiton kokouksiin piirin ja liiton sääntöjen
mukaisesti;
7.
valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
8.
käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma;
9.
käsitellään johtokunnan laatima talousarvio;
10.
määrätään osaston jäsenmaksut, jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille
jäsenille, puolisojäsenille ja kannattajajäsenille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua;
11.
päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
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12.

käsitellään muut jäsenten, liiton, piirin ja osaston johtokunnan esittämät asiat.

Jäsenten esittämät asiat voivat tulla kokouksessa käsiteltäviksi, jos niistä on tehty kirjallinen
ilmoitus osaston johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, kuitenkin
huomioon ottaen, että asioista, joista on mainittu yhdistyslain 23 §:ssä tai niihin rinnastettavissa
asioista saa päätöksen tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa mainittu.

6§
Osaston johtokunta voi kutsua osaston kokouksen koolle, milloin katsoo sen tarpeelliseksi, ja se
on aina kutsuttava koolle, milloin osaston varsinaisista jäsenistä tai puolisojäsenistä vähintään
kymmenesosa (1/10) tai piirihallitus sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
Kutsut osaston kokouksiin on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
kirjeellisesti tai jonkin paikkakunnalla leviävän sanomalehden välityksellä.
7§
Kokouksissa on kullakin osaston varsinaisella jäsenellä ja puolisojäsenellä yksi ääni, eikä
valtakirjojen käyttö ole sallittua. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.
Osaston kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Osaston johtokunta
8§
Osaston asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat yhdeksi (1)
vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuina vähintään ....... ja
enintään ....... johtokunnan varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet (1/2), aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen
vuorottain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen
ulkopuolelta tarpeelliset virkailijat. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet (1/2) sen jäsenistä on
saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävät
9§
1.
2.
3.
4.
5.

ohjata ja johtaa osaston toimintaa;
toimittaa oma-aloitteisesti tai myös liiton ja piirin antamien ohjeiden mukaisesti
varojen hankintaa osaston alueella;
kutsua osaston kokoukset koolle;
valvoa osaston rahavarojen ja omaisuuden hoitoa sekä tehdä kalenterivuoden
tilinpäätös ja jättää se hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tilintarkastajille;
laatia vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus sekä seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma talousarvioineen;
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6.

7.
8.
9.

lähettää piirille vuosikokouksen pöytäkirja, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden vuositilasto viipymättä tai maaliskuun 10. päivään
mennessä;
valvoa ja tukea osaston virkailijoitten toimintaa;
pitää jäsenkortistoa;
noudattaa piirin ja liiton toimielinten antamia ohjeita ja päätöksiä.

Osaston nimen kirjoittaminen
10 §
Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä sihteerin kanssa.
Oikeus osaston nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen johtokunnan erikseen
antama henkilökohtainen oikeus.
Sääntöjen muuttaminen ja osaston purkaminen
11 §
Sääntöjen muuttamista tai osaston purkamista koskevissa asioissa voidaan tehdä päätös vain, jos
sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista
koskeville päätöksille on haettava liiton hallituksen hyväksyminen ennen yhdistysrekisteriin
merkitsemistä. Jos osasto aikoo purkautua, siitä on kirjallisesti ilmoitettava liiton hallitukselle.
Johtokunta on velvollinen kutsumaan koolle osaston kokouksen päättämään osaston purkautumisesta, mikäli osastossa ei ole yhtään varsinaista jäsentä.
Osaston purkautuessa on jäljelle jääneet varat luovutettava Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry:lle käytettäväksi ensisijaisesti ..........................................:n alueella
asuvien sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi.
12 §
Tällä sääntömuutoksella turvataan jäsenten jo saavutetut oikeudet.

Nämä säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 28.10.2009.

