SUKUSEURAN PERUSTMI SKIRJA

Olemme tänään

perustaneet Ah3-fors ln

Sukuseura -nimisen yhdistyksen, liittlmeet
ja hyväkslmeet sille seuraavat säännöt:

I

Sukuseuran nimi,

l_s

siihen jäseniksi

kotipalkka ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Ahi-forq_

in

Sukuseura

ja toimialue koko maa.
Yhdistystä kutsutaan jä1jempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
kotipaildca

MiintsäIä

2S

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja hissuvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuder
twrnetta jäsentensä keskuudessa.

3s

pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämäl1ä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä
ja muita seuran toirnintaan liittyviä tilaisuuksia,
- keräär,rä11ä ja arkistoimalla sukua koskevaa ti_etoutta,
- selvittämäl1ä ja auttarnalla suvun jäseniä selvittämään

toriaa, vaalia

Sukuseura

suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulolcset jäsenten tietoon,
harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkai-

sutoimintaa, sekä
- pitämällä jatkuvasti luetteloa
II

suvun jäsenistä.

Seuran jäsenet

4S

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta
täyttänyt herrl<ilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun
kuuluva tai joka avioliiton kautta on sii_hen liittynyt.

5S

Sukuseuraan pyrkivän on

ilmoittauduttava seuran hallituksel-

le, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilnroitettava
siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suulli-sesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan

merkittäväksi.

6s

Sukuseuran jäsenen tulee suori-ttaa varsinaisen sukukokouksen
vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai
muun s)öm aiheuttannn naksukyqm heikentlzmisen perusteella.

rurnqmirrhrnninm

7s

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä
kertaa suorittaa jäserunaksun klnnnrenJcertaisena.

8s

Seuran jäsenen alle l8-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaät iäsenmaksusta ja
joi11a ei o1e äänioikeutta seuran kokouksissa.

9s

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran
kunniajäseneksi henkllön, joka on erityisesti ansioitunut
seuran toj-mirurassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenrnaksuista.

sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pj-tää jäsenluetteloa.

10S

III
11

Seuran

hallitus
sukuseuran asioita hoitaa
sessa sukukolcouksessa.

S

l

hallitus, joka valitaan varsinai--

Hallitukseen kuuluu vaihintään kuusi ja enintään yhdeksän
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi_ kestää sukul<okousten vdlisen ajan.j

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta srlkuseuran
sihteerin, rahastonhoitajan ja nn-rut nrahdolliset toimihenk
löt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan n1zös sukuseuran
esilnieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesi_nriehenksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun

sukuseuran esi_mj-es

tai va-

raesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäserunäeirä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä,
jos jäserunäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. päätökset

tehdään yksinJcertaisel 1a ääntenenemmistöI

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

rä.

Äänten mennessä

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Hallitus voi

12S

keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä
asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13S

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja

yhdessä.

14S

voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan
testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. seura voi myös omistaa toimintansa karuealta tarpeelliSukuseura

sia kiinteistöjä.
fV Seuran tilit

1ss

Sukuseuran

tilit

päätetään

kalenterivuosittain. lfe on annet-

tava tilintarkastajille tarkastettaviksi vi-imeistään seuraa-

van helrnikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallin.on tar_
kastu]<sesta on annettava

van maaliskuun aikana.

hallitukser re viimeistään seuraa-

V Seuran kokoukset

16s

sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään halrituksen
kutsusta joka kolmas vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksest,
on ilnroitettava_seuran jäsenil1å vähintaan neija
viikkoa ai.
kai-semrnin kutsurla, jokå on julkaistu sanomaleådissä
tai an.

nettava tiedoksi kirjeellä.

Ylirruiäräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet
toinesta sanomarerrti-irrnoitukselra tai iirSeetlähalli.
vä_
hintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
tu]<sen

17s

le valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaå. Kokouksessa todetaan
sen lailliSukukokoul<sel

suus.

Varsi-naisessa suku]cokouksessa päätetään seuraavista
asioista
1. hyväksytään toinrintakertonrus edelrisirtä kormerta vuodelt,
2- hyväksytään t1lit samarta aj3_rta ja päätetään vastuuvapau.
den myöntärnisestä tilivelvål1isii1e;

3. vahvistetaan harrituksen r-aatima toimintasuunnitelma ja
talousarvio arkaneelre ja kahdelle seuraa"uir" vuodelle,
4. pääteään vastaavan

ajan jäsenmaksun suuruus,
5. valitaan hallituksen jäsenet, X.
6.

valitaan kaksi varsinaista tilintarkasLajaa ja varatirintarkastajaa tarkastanuan alkaneen ja kahåen iå.rr.rrr-., urroden tilejä ja hatlintoa,

7- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioish.
18s

I

sukukokouksessa on jokaiselra sukuseuran läsnäolevalla jä_
se'el1ä, joka on suorittanut ederlisen vuoden
jäse'maksir".,

yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi turee se mielipide, jonka
hyväksi
useirunat äänet on annettu, el]ei näiäsä
ede1ly_
tetä m.iäräenerrunistöä. Jos ää'et menevät tasan,
"aåÅäi"=å
voitta
se
mielipide, jorka puolesta kokouksen p"r-r"""j"i'iaja on äänestänyt. Äänten orlessa vaareissa tasan nuiärätään turos ar-

va1

VI Sääntöjen
19s

irrr:uttaminen

la

ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai su]cuseuran purkarnisesta
voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ninenonraan

ilnpitettu.
Päätös sääntöjen rnuuttamisesta

edellyttää, että siti on kan

nattanut vähintään kaksi kolnannesta äänestyksessä annetuis,
ta äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan p,riatOfsen tekemi.
seen vaaditaan sarna äåinten enermnistö kahdes-a peräkkiiisessä
suvun kokouksessa, jotka pidetäåin våihintään rahaen kuukau-

den

20s

väliajoin.

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran or,aisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusper1ä edistävällä tavalla. su]cuseuran arkisto on luovutettäva

Valtionarkistolle.
21

s

Kaikessa muussa noudatetaan
säänndksiä.

HarJavaS-J-a

yhdistyslain voimassa olevia

ssa, huhtl kuun 16 päivänä 198 9
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