SÄÄNNÖT - GrIFK Alpine r.f.
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on GrIFK Alpine r.f. ja kotipaikka on Kauniainen.
2§ Yhdistyksen asema
Yhdistys on taloudellisesti itsenäinen Idrottsföreningen Kamraterna, Grankulla r.f.:n tytäryhdistys.
3§ Yhdistyksen kielet
Yhdistyksen kielet ovat ruotsi ja suomi.
4§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on alppihiihdon edistäminen harrastustoimintana ja kilpaurheiluna.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen alppihiihtovalmennusta harrastus- ja
kilpaurheiluryhmissä, harjoittaa hiihtokoulutoimintaa sekä ylläpitää Kauniaisten hiihtokeskusta
Kauniaisten kaupungin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.
Yhdistys voi toimintaansa liittyen tai sen rahoittamiseksi järjestää kilpailuja, koulutuksia ja muita
tapahtumia. Yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta, arvopapereita ja kiinteistöjä.
5§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen toimintaan osallistuminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä. Yhdistyksen alaikäisen
valmennustoimintaan osallistuvan jäsenen yhden huoltajan edellytetään olevan yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sitoutuu suorittamaan liittymis-, jäsen- ja valmennusmaksunsa
yhdistykselle. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yksityishenkilö tai yhteisö, joka vuosittain suorittaa kannatusjäsenyysmaksun, voi hallituksen hyväksymänä
olla yhdistyksen kannatusjäsen. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen kirjallisesti ilmoittaa asiasta yhdistyksen hallitukselle,
hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen tai evätä
hänen äänioikeutensa yhdistyksen kokouksissa, jos hän ei ole maksanut jäsen- ja/tai valmennusmaksua tai
hän on rikkonut olennaisesti yhdistyksen sääntöjä. Maksetuista jäsenmaksuista ei suoriteta palautuksia.
6§ Liittymis-ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen
vuosikokouksessa.
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7§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää vuosikokouksen kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus
päättää kokouksen ajankohdan ja kokouspaikan.
Vuosikokouksessa päätetään:
- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistamisesta,
- hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinnasta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle,
- liittymis-, jäsen-, kannatusjäsen- ja valmennusmaksun suuruudesta tai hallituksen valtuuttamisesta
päättämään valmennusmaksun suuruudesta,
- tilintarkastajan tai tilintarkastajien valinnasta sekä varatilintarkastajan tai varatilintarkastajien
valinnasta, ja
- yhdistyksen jäsenyyksistä ja edustajista muissa organisaatioissa ja yhteisöissä.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan yhdistyksen verkkosivustolla, vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
Ne asiat, joita jäsenet ehdottavat otettavaksi kokouksen asialistalle, tulee esittää kirjallisesti hallitukselle
viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistys järjestää ylimääräisen kokouksen, jos se on yhdistyksen päätöksenteon kannalta tarpeellista tai jos
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeuden omaavista jäsenistä on pyytänyt hallitukselta kirjallisesti
ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Kutsussa ylimääräiseen kokoukseen tulee ilmetä kokouksessa
käsiteltävät asiat. Ylimääräinen kokous pidetään viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun 1/10
yhdistyksen jäsenistä on pyytänyt ylimääräisen kokouksen järjestämistä.
Päätökset kokouksissa tehdään enemmistöpäätöksinä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Henkilövaaleissa valitaan se ehdokas, joka on saanut eniten ääniä. Jos ehdokkaiden
äänet menevät tasan, suoritetaan valinta arpomalla.
Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Äänioikeus edellyttää
liittymis- ja jäsenmaksun suorittamista.
8§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen toiminnan ja talouden valvonnasta vastaa hallitus, joka koostuu vuosikokouksessa kahden
vuoden pituiseksi toimikaudeksi valitusta puheenjohtajasta sekä 4-6 hallituksen jäsenestä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan päätöksellä tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
9§ Yhdistyksen toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, joka vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta ja juoksevasta
hallinnosta. Toiminnanjohtajan nimittää ja toimiehdoista päättää yhdistyksen hallitus.
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10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.7.-30.6.
11§ Tilintarkastaja
Yhdistyksellä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä
vuosikokouksesta, jolloin hänet valitaan tehtäväänsä ja päättyy seuraavassa vuosikokouksessa.
12§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdistyksen puolesta yhdessä yhden hallituksen
jäsenen kanssa.
13§ Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja omaisuuden luovuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja yhdistyksen omaisuuden pääosan
luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään 3/4
äänestyksessä annetuista äänistä.
14§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.
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