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1 §

Partiokannus on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikkana ja
toiminta-alueena on Vantaan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea vantaalaisia partiolippukuntia
sekä kehittää alueen partiotoimintaa. Yhdistys järjestää
lippukunnille niiden tarvitsemaa partiotoimintaa ja koulutusta,
pitää yhteyttä eri sidosryhmiin sekä järjestää vantaalaista
partioyhteistyötä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys harjoittaa
julkaisutoimintaa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa
vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, panna toimeen varankeräyksiä
sekä kerätä jäsenmaksuja.

3 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kaikki Vantaan
alueella toimivat rekisteröidyt lippukunnat. Yhdistyksen hallitus
hyväksyy uudet jäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

Kannattajajäseniksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisiä
henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea
yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksuista päätetään
syyskokouksessa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin se on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi
kolmesta kahdeksaan (3-8) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen
puheenjohtajaksi, valitaan joka vuosi. Jos puheenjohtajaksi valitaan
sellainen hallituksen jäsen, joka ei ole erovuorossa, valitaan hänen
tilalleen uusi jäsen vuodeksi (1).

Hallituksen muut jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan ja heistä on puolet vuosittain erovuorossa.
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Toimintakausi on kalenterivuoden mukainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi (1)
kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

5 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään
helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous, joka pidetään syys-lokakuun
aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos
yhdistyksen kokous niin päättää tai, jos vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa
varten yhdistyksen hallitukselta pyytää tai kun hallitus sen muuten
katsoo tarpeelliseksi.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen
kokousta tai kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä
äänioikeus. Jäsenlippukunnalla on kymmenen (10) ääntä sekä lisäksi
yksi (1) ääni alkavaa kymmentä (10) lippukunnan jäsentä kohden.
Lippukuntien jäsenmäärät seuraavaan syys- ja kevätkokoukseen
määritellään joka vuosi heinäkuun 31. päivänä Suomen Partiolaiset
ry:n jäsenrekisteriin kirjatun jäsenmäärän mukaan.

Jos valtakunnallinen partiojärjestö järjestyy toisin, yhdistyksen
kokous päättää minkä jäsenrekisterin mukaan äänimäärä määräytyy.

Äänioikeutta käyttävän on tarvittaessa osoitettava, että hän on
tähän oikeutettu. Yksi henkilö saa valtakirjalla edustaa omaa
lippukuntaa sekä korkeintaan yhtä (1) toista jäsenlippukuntaa.

Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.

6 §

Kevätkokouksessa:

-Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen vahvistamisesta.

-Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.

-Käsitellään hallituksen esittämät asiat.

Syyskokouksessa:



Sivu: 3(4)

-Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

-Päätetään hallituksen koko seuraavalle toimikaudelle.

-Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

-Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja
näille yksi (1) yhteinen varatilintarkastaja tilejä ja hallintoa
tarkastamaan vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajien toimikausi on
kalenterivuoden mukainen.

-Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.

-Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

-Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.

-Käsitellään hallituksen esittämät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

7 §

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti jäsenille
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen
mahdollisuus ohjeineen.

8 §

[nt
Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai toinen heistä hallituksen erikseen määräämän henkilön
kanssa.

9 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.

10 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään
kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä annetaan
muutosehdotuksen puolesta.

11 §

Yhdistys purkautuu:

-Jos kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajalla pidetyssä
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kokouksessa molemmissa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa
annetuista äänistä annetaan purkautumisehdotuksen puolesta.

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat käytetään
purkautumiskokouksen päätöksen mukaisesti vantaalaisen
partiotoiminnan tukemiseen.


