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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ruokolahden taideyhdistys ry ja sen kotipaikka
on Ruokolahden kunta.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kulttuuritarjontaa
kuvataiteen alalta ruokolahtelaisille, edistää paikkakunnalla
kuvataiteen ja taidekäsityön harrastusta sekä yhdistää ja innostaa
taiteen tekijöitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää
eri taidealoja koskevia kilpailuja, näyttelyitä, opintomatkoja sekä
opetus- ja harjoittelutoimintaa. Yhdistys voi jakaa palkintoja ja
apurahoja taiteellisten ansioiden palkitsemiseksi ja taideopintojen
edistämiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä sekä
vastaan ottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää
omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia
ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi kartuttaa omaa taidekokoelmaa.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
5. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalla, tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden
(2) vuoden ajalta, voi johtokunta erottaa hänet yhdistyksestä.
Asiasta tiedotetaan ennen erottamista. Yhdistyksestä erotettu
voidaan hyväksyä uudelleen
6. Johtokunta
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta
varsinaista jäsentä.
Johtokunnan puheenjohtaja on samalla yhdistyksen puheenjohtaja.
Puheenjohtaja sekä ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä valitaan
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yhdistyksen vuosikokouksessa. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta.
Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa, sen jälkeen vuoron
mukaan. Puheenjohtaja ja jäsenet voivat toimia kerrallaan enintään
kolme peräkkäistä kautta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta voi
tarpeen mukaan valita avukseen toimikuntia.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet johtokunnan jäsenistä
sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.
8. Tilikausi
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on viimeistään
kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta jätettävä tilit toiminnantarkastajille, joiden tulee
palauttaa tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi päivää
ennen vuosikokousta.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai
yhdistyksen vuosikokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksellä voi olla ylimääräisiä kokouksia, jotka pidetään
johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
johtokunnalta kirjallisesti jotain erityistä asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen
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.
Yhdistyksen ja johtokunnan kokoukseen voidaan osallistua niin
päätettäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
viisi päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenen antamaan
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sähköpostiosoitteeseen tai julkaistava paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista
palkkioista
9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

