Aikidoseura Akari ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.
2§
Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon
tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen levittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. järjestää aikidokursseja, -harjoituksia, -leirejä sekä näytöksiä ja vyökokeita;
2. voi pitää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia;
3. toimittaa alan julkaisuja;
4. pyrkii kehittämään jäseniään kaikissa suhteissa aikidohengen mukaisesti.
Toimintaansa seura tukee:
1. ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaana varten
tarpeellisia kiinteätä ja irtainta omaisuutta;
2. hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvitilaisuuksia,
omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa,
majoitustoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja
asusteita.
Yhdistyksen tarkoitukseen ei sisälly uskonnollisia tai poliittisia toimintoja eikä voiton tai
muun taloudellisen ansion hankkimista yhdistyksen toimintaan osallisille. Tarvittaessa
yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
3§
Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen pääasiallisesti aikidoa harrastavan
henkilön. Jäsenen on maksettava yhdistyksen hallituksen määräämät jäsen-, liittymis- ja
harjoittelumaksut ajallaan. Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa jäsenen osittain tai
kokonaan jäsenyyteen liittyvistä maksuvelvoitteista, jos jäsenen toiminta yhdistyksessä
on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai ollut välttämätön
yhdistyksen toiminnan järjestämiseksi.
4§
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta
seuraavan vuoden alusta lukien.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen vastainen tai jonka
toiminnan hallitus katsoo vahingoittavan yhdistyksen toimintaa.
Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenelle, joka muulla tavoin on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus
antaa varoituksen, josta hallituksen, on ilmoitettava aikidon erikoisliittoon, mikäli
yhdistys on sellaiseen liittynyt ja harkintansa mukaan yhdistyksen jäsenille.
5§
Liittymis-, jäsen- ja harjoitusmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin
vuotta varten erikseen. Maksut on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa, kun kokous
määrää, kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua.
Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
6§
Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous. Hallitukseen kuuluu kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ja vähintään
yksi ja enintään kolme jäsentä, joiden toimikautena on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on
päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja yksi läsnäolevista on
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ääni ratkaisee
äänestyksissä äänten mennessä tasan. Hallituksen jäsenen erotessa ennen toimikautensa
loppua valitaan hänelle seuraavassa yhdistyksen kokouksessa seuraaja toimikauden
loppuun. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai
yhdistyksen hallituksen määräämä toimihenkilö, kukin yksin.
8§
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on
annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja, joiden toimikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös
vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään kevätkokouksessa.
9§
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava asettamalla
se nähtäville yhdistyksen harjoitussalin ilmoitustaululle vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.

10 §
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous helmi- maaliskuussa
ja syyskokous loka-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.
11 §
Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat:
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta; puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta; puheenjohtaja, sihteeri, kaski pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, ja rahastonhoitaja sekä muut
hallituksen jäsenet
7. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja
8. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-,
jäsen- ja harjoitusmaksun suuruus
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koollekutsuttu. Jokaisella
jäsenellä on äänestyksissä yksi ääni. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni. Mikäli vuosikokouksen päätettävänä on yhdistyksen sääntöjen
muuttaminen, tarvitaan muutosehdotuksen hyväksymiseen kahden kolmasosan
enemmistö annetuista äänistä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 §
Hallituksen tehtävänä on:
1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
2. edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta
kantajana ja vastaajana;
3. kutsua koolle yhdistyskokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna
kokouksen lailliset päätökset;
4. päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen tai erottamisesta yhdistyksestä sekä
mahdollisen varoituksen antamisesta yhdistyksen jäsenelle;
5. pitää yhdistyksen lakimääräisen jäsenluettelon lisäksi luetteloa yhdistyksen danarvoisten (musta vyö) jäsenten vyöarvosta;
6. huolehtia yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tekemisestä;
7. laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi;
8. hallitus voi vapauttaa yhdistyksen toimintaa erityisesti edistäneitä henkilöitä osittain
tai kokonaan jäsenyyteen liittyvistä maksuvelvoitteista
9. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt;
10. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
13 §
Yhdistys voi liittyä ko. lajin erikoisliiton jäseneksi. Eroamispäätös ko. lajin erikoisliitosta
on pätevä vain siinä tapauksessa, että yhdistys varsinaisessa kokouksessaan sen päättää.
Päätös on pätevä, kun sitä kannattaa vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä.
14 §
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen viimeinen kokous määrää
tavan, jolla yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

