S u r v i v a l - K i l t a

r.y.

S Ä Ä N N Ö T

1.§
Yhdistyksen nimi on Survival - Kilta r.y. ja kotipaikka Porin
kaupunki.
2.§
Yhdistyksen tarkoituksena on
- lisätä tietoutta luonnosta saatavasta ravinnosta, kuten kasveista, sienistä, kaloista, riistasta jne. ja niiden kelpoisuudesta ihmisravintona,
- tutkia mahdollisuuksia selviytyä erämaassa luonnosta saatavin elintarvikkein ja
- edistää luonnonsuojeluaatetta yhteistoiminnassa alan järjestöjen kanssa.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

- pitämällä yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin
järjestöihin ja yhteisöihin kotimaassa ja ulkomailla oman
tietouden lisäämiseksi,
- järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia luonnonravinnon käyttämisessä,
- järjestämällä aiheeseen liittyviä näyttelyitä ja tiedotustilaisuuksia,
- osallistumalla muiden järjestämiin yhdistyksen toimintaa koskeviin kilpailuihin, näyttelyihin, retkeilyihin sekä koulutusja kurssitilaisuuksiin ja
- avustamalla partiolaisjärjestöjä näiden järjestäessä kursseja,
leirejä tai koulutustilaisuuksia siten, että yhdistys antaa
koulutusapua näihin ja hyväksyy partiolaisia osanottajiksi
omille kursseilleen.
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5.§

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
Maksut
- ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia,
- järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, näyttelyitä, keräyksiä ja erilaisia maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia,
- harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
- hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys on puolueeton ja epäpoliittinen, eikä sen tarkoituksena ole välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen
osallistuville.
3.§
Jäsenet
Yhdistyksessä on
- varsinaisia jäseniä,
- kannattajajäseniä ja
- kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta anomuksesta hyväksyä hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka on suorittanut Survival
Test-henkiinjäämiskurssin tai jonka johtokunta katsoo omaavan
vastaavat tiedot.
Johtokunta päättää kannattajajäsenten ottamisesta. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukee yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava liittyessään kertakaikkinen liittymismaksu ja sen lisäksi vuosittain jäsenmaksu, liittymismaksu on samalla sen vuoden jäsenmaksu. Maksujen suuruudet määrää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu suoritetaan johtokunnan määräämänä aikana.
6.§
Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenhohtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin
ja rahastonhoitajan sekä muut toimihenkilöt ja tarvittaessa
kutsuu ulkopuolisia toimihenkilöitä.
Johtokunta määrittää itselleen keskinäisen tehtäväjaon.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on saapuvilla.
Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on kolme jäsentä vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoraisuus määrätään arvalla.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

Johtokunta tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle kunniajäseneksi kutsumisesta. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

7.§
Tilit

4.§
Jäsenen erottaminen
Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai on kolmena perättäisenä
vuotena laiminlyönyt jäsenelle määrätyt maksut. Erotettu jäsen
voi saattaa asiansa yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallisen valituksessa johtokunnalle kuukauden kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä kirjallisena. Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille käsitellään kevätkokouksessa ja seuraavan vuoden talousarvio syyskokouksessa.
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8.§

9.§

Kokoukset
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Varsinaisia
kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle ilmoittamalla siitä
viikkoa ennen ainakin yhdessä laajimmin paikkakunnalla
ilmestyvässä lehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä
jäsenille.
10.§

Kevätkokouksessa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja,
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa,
- valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa,
- vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
- päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,
- käsitellään muut kokoukselle jätetyt asiat.

Ehdotus, joka koskee sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen
toiminnan lopettamista, on käsiteltävä kahdessa kokouksessa,
joiden väli on vähintään kuukausi. Tullakseen hyväksytyksi
on muutos- tai lopettamispäätöksen saatava puolelleen kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ensimmäisessä
kokouksessa ja yksinkertainen enemmistö toisessa.
11.§

Syyskokouksessa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja,
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa,
- valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa,
- hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
- hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kolmen (3) erovuoroisen
jäsenen tilalle johtokuntaan jäsenet,
- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
- käsitellään muut kokoukselle jätetyt asiat.
Jotta asia voidaan käsitellä kevät- tai syyskokouksessa, tulee
se toimittaa kirjallisena johtokunnalle kevätkokousta varten
vii- meistään maaliskuun 1. päivään mennessä ja syyskokoukselle
vii- meistään marraskuun 1. päivään mennessä.
Kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous marraskuun
aikana.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Äänioikeuden suhteen noudatetaan yhdistyslakia paitsi siinä,
että jäsen on oikeutettu valtakirjalla edustamaan toista jäsentä. Samalla jäsenellä älköön kuitenkaan olko valtakirjoja
enempää kuin viisi (5).

Yhdistyksen toiminnan lakatessa on yhdistyksen omaisuus ja varat käytettävä siinä yhdistyksen kokouksessa, jossa lopettamispäätös tehtiin, päätetyllä tavalla niiden tarkoitusperien
hyväksi, jotka yhdistys on itselleen määrittänyt.

