TURUN SUNNUNTAIMAALARIT ry:n
SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Turun Sunnuntaimaalarit ja sen kotipaikka on Turku.
Yhdistyksen tarkoituksena on luovan taideharrastuksen kehittäminen ja tukeminen Turussa ja sen lähiympäristössä.
2§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja näyttelytoimintaa, ei kuitenkaan myyntinäyttelyjä.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja
testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiin liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka hallitus anomuksesta jäseneksi
hyväksyy.
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot. Jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenelle annetaan jäsenkortti.
4§
Jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun,
joiden suuruuden vuosikokous kulloinkin määrää.
5§
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, jos hän laiminlyö § 4 mainittujen maksujen suorittamisen yli kuusi
(6) kuukautta niiden erääntymisestä lukien tai muuten rikkoo yhdistyksen
sääntöjä.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla kirjallisesti siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan
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erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi
pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle tehdään.
6§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja
korkeintaan kaksitoista (12) jäsentä.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallitus nimeää keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
kumpikin erikseen.
8§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit
viimeistään helmikuun 15. päivänä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä
lausuntonsa saman kuukauden aikana.
9§
Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat.
1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
4. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä,
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, vapapuheenjohtaja ja muut jäsenet,
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan
kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä,
7. päätetään kuluvan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista,
8. valitaan tarpeellisiksi katsottavat jaostot hoitamaan yhdistyksen eri
tehtäviä,
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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10 §
Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ”Turun Sanomat” – nimisessä lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenkunnalle lähetetyllä kirjeellä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenkunnasta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan joko lehti-ilmoituksella tai
kirjeitse postin välityksellä.
11 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen
(3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
12 §
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat taiteellista toimintaa edistäviin
tarkoituksiin Turussa sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.
13 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain
määräyksiä.

Oikeusministeriön vahv. 17.8.1982
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