Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimenä on Lahden Urheiluhalliyhdistys ry ja kotipaikkana Lahden
kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erikoisesti urheilutoimintoja halleissa sekä tässä
tarkoituksessa aikaansaada urheilupaikkoja Lahden kaupunkiin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii käytännöllisistä toimenpiteistä sekä
hankkii tarkoitusta varten varoja lainoittamalla, panemalla toimeen yleisiä
rahankeräyksiä, järjestämällä arpajaisia sekä juhla- ynnä muita sen kaltaisia
tilaisuuksia.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen siihen osallisille.

3§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen
hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi hyväksytty kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon
merkitään tarpeelliset jäsentä koskevat tiedot.
Yhdistys voi vuosikokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajiksi enintään kaksi elossa
olevaa henkilöä kerrallaan ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja
hallituksen kokouksissa. Kunniapuheenjohtajilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistyksen kokouksessa voidaan myös valita kunniajäseniä. Heillä on läsnäolo- ja
puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4§
Syys-marraskuun aikana pidettävä sääntömääräinen yhdistyksen kokous päättää
vuodeksi kerrallaan, onko ja miten paljon yhdistyksen jäsenen suoritettava
yhdistykselle jäsenmaksua.

5§
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu
vähintään 14 ja enintään 16 varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenistä pyritään kuitenkin seitsemän (7) valitsemaan Lahden kaupunginhallinnon piiristä.
Hallitukseen pyritään valitsemaan myös elinkeinoelämän edustajia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa
sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen.
Hallituksen puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

6§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille niin ajoissa, että nämä voivat hyvissä ajoin
ennen helmikuussa pidettävää sääntömääräistä yhdistyksen kokousta antaa
hallitukselle kirjallisen, yhdistyksen kokoukselle osoitetun kertomuksen yhdistyksen
tilien ja hallinnon tarkastamisesta.

7§
Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, toinen helmikuussa
ja toinen syys-marraskuun aikana.
Helmikuun kokouksessa käsitellään:
1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto.
2. Vahvistetaan tilinpäätös.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajain siitä antama
lausunto ehkä antavat aihetta.
Syys-marraskuun kokouksessa käsitellään:
1. Päätetään talousarviosta seuraavalle tilivuodelle.
2. Päätetään mahdollisesta jäsenmaksusta ja sen suuruudesta.
3. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle tili- ja toimintavuodelle huomioon
ottaen sääntöjen 5 §:n määräykset.
5. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

8§
Muuten yhdistyksen kokouksesta voimassa seuraavaa:
- jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kokouksessa äänioikeus,
- kullakin jäsenellä on yksi ääni,
- yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on
annettu, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty,
- äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt,
mutta vaali ratkaistaan arvalla,
- päätös sääntöjen muuttamisesta, jotta se tulisi voimaan, pitää kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

9§
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta todistettavasti lähetetyillä kirjallisilla ilmoituksilla.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan kirjallisesti.

10 §
Kun yhdistys purkautuu, luovutetaan yhdistyksen omaisuus Lahden kaupungille
käytettäväksi liikunnan edistämiseen.

11 §
Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
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