STÖRSVIKIN ASUKASYHDISTYS RY:N, STÖRSVIKS BOENDEFÖRENING RF SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Störsvikin asukasyhdistys ry, Störsviks boendeförening rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Siuntion kunta.
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistys on ei-poliittinen yhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksen on Störsvikin asukkaiden elämänlaadun ylläpitäminen, asukkaiden
asuinympäristön kehittäminen ja viihtyisyyden ylläpitäminen jäsenten toivomuksien mukaisesti.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita, ylläpitää suhteita, tekee yhteistyötä Siuntion
kunnan, alueella vaikuttavien toimijoiden ja Asuntosäätiön kanssa sekä kehittää ja ottaa kantaa alueeseen
liittyviin kysymyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallinnoida
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja maa-alueita sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja
arpajaisia hankittuaan niille tarvittavat viranomaisluvat.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Störsvikin alueella vakituisesti asuva asukas tai alueella olevan
kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön osakkeen omistaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Tässä yhteydessä Störsvikin alueeksi luetaan valtatien 51 eteläpuolella ja Pikkalanjoen länsipuolella oleva
Siuntion kunnan maa-alue.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus kirjaa jäsenten eroilmoitukset.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
yhdistyksen sääntöjen kohdassa 3 mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu
Jäseniltä peritään kotitalouskohtainen liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää
yhdistyksen vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 3 - 5 yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Peräkkäisiä toimikausia voi olla enintään kuusi.
Hallitus tarvittaessa valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä
muut yhdistyksen toimintaan tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.
8. Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen vuosikokous valitsee tilikaudelle toiminnantarkastajan ja hänelle varatoiminnantarkastajan.
9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
10. Kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
ilmoituksella yhdistyksen nettisivuilla tai yhdistyksen jäsenille toimitetulla sähköpostilla tai kirjeellä tai
ilmoituksella yhdistyksen ilmoitustaululla.
11. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella kotitaloudella on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota kannattavat yli puolet annetuista äänistä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
12. 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 toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruus
8) Valitaan hallituksen jäsenet ja heistä hallituksen puheenjohtaja
9) Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

