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Rekisterinumero: 132 656

YHDISIYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Lahden seudun sukut'rtkijåt ry

Kotipaikka: Lahti

Osoite: Väinämöisenie 2A

15200 Lahti

Rekisterinurneroi 132.656

Me*ittyrekisteriin: 24-A7.1981

Jäljennösannettu: 2A-46.2417

Nimi kotipaikka ia toimintakieli

1§
Yhdistyksen nimi on Lahden seudun sukututkjjat ry. Yhdislyksen kotipaikka on Lahden kaupunkr

Yhdistyksen toimintakie i on suomi.

Tarkoitus ja toiminta

2§
Yhdistyksen tarkoltuksena on ediståä sukutuikimusta ja siihen liiti,r'ää paikallishistoriallista

tutkirnusta, olla yhdyssiteenä Lahden seudun sukulutkijoiden kesken sekä pitää yllä yl'teyks6

muihin vastaaviin yhdistyksiin.

3§
Tarkoituksensa toteuttamlseksi yhdistys järjestää kursseja, keskuste u- ja

esitelmätiläisuuksia, antaa

sukututkimusta koskevia neuvojaja iietoia sekä harjoitlåa alaansa koskevaa keruu-ja

tulkaisuloimintåa. Toimintanså lukem seksiyhdlstys voiomlstaa toimintaansa varten

kiinteää ja dainta omaisuutta, vastaanoltaa avLrstuksia ahjoituksia la tesiamentteja sekä

toimeenpanna arpajaisiaja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdislys hankkii toiminnalleen

asianomaisen luvan. Lahden seudun sukululkiiat ry on voitloa tavoittelematon yleishyödyllinen
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4§
Yhdistyksen jåsenet ovål varsinaisia laikannatlavia jäseniä. Yhdistyksen vaEinaiseksiiai

kannattavaksi jäseneksi voi liittyä yksiiyinen henkilö, oikeusloimrkelpoinen yhteisö ta

säätiö, joka

haluaa edistää yhdistyksen tarkoltusta ja jonkå yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistys voi

kutsua toirninlaansa ansiokkaastiedlstäneen henk lön k!nniajäsenekseen vuosikokouksessa

tekemällään päät0kse le. Yhdistyksen kokouksissa varsinaisillaja kunniajäsenillä on yhEIäinen

äänioikeus. Kannatlavilla jäsenillä eiole ään oikeutta.

5§
Jäsenen, joka haluaa e.ota yhdisiyksestä, tulee ilmoitl,aa siiiai suullisesti tai knjallisesli

hallilukselle lai sen puheenlohtajalle ja lieto kiiataan yhdistyksen kokouksen pöytäkriaan.

Yhdislyksen hållitus voierottåa yhdistyksestä jäsenen, joka on loiminut yhdistyksen

vastaisesli lai jatånyt suoritlamatta vuotuisen täsenmaksun. Jäsen katsotaan eronneeksi

yhdistyksesiä, mikälihän eiole maksanut jäsenmaksuaan kalenlenvuoden loppuun mennessä sen

erääntymisestä.

6§
Varsinaisetja kannattavat jäsenei suorittavat yhdistykselle vuosijäsenmaksun, jonka suuruus

määrä1ään s),ryskokouksessa. Kunkin kalenlerivuoden osalta jäsenmaksu on suorileitava viimeistään

helmikuun loppuun mennessä. Maksamisen laiminlyönnistä jäsen menetiää jäsenelle kuuluvat edut.

Hallinto

7§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksl kerrallaan valittu puheenjohlajaja kuusikahdeksi

vuodeksi valittua täsentä jolsla puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmaisellä kerrålla

mukaan. Jäsen voidaan va{ita hallilukseen vain kahdesli peräkkäin. Hallitus on paätosva tainen.

puheenjohtaja tai varapuheenjohiaja ja vähintään kolmejäsentä on saapuvilla.
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8§
Ha litus valitsee keskuudesiaan varapuheenjohtåjan Hallitus vslitsee myös sihteern,

rahastonholtajan ia muut larpee liset vlrkallijat, jolka voidaan valita hallituksen

HalllLS vordsenda loimi\u1rid ioid.n Iehråvåt sF määraå.

9§
Yhdistyksen nimen kr.joiiiaa ha liiuksen puheenjohtaja yksin taivarapuheenjohtala yhdessä

sihteenn tai rahasionhoitajan kanssa.

10 §

Yhdrstyksen li[- ja torminiakaus on kalentenvL] osi Tjlejä jz hallinloa koskeval asraki!at

toimitetava toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennesså Tlintarkastus on toimitellava
ja

tilit palaute$ava hallitukse le 15. päivä maalisk!uta mennessä

11§
Yhdislyksen varsinalsia kokouksrå ovåt vuosikokous maalrskuussaja syyskokous marraskuussa.

Yhdlslyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdislyksen kokous niin päättää taihallitus

kalsoo sllhen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutet!ista
jasen siä silä ilmoitiamansa asian käsittelyä va(en vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kulsutaan koolle väh ntään seitsemän paivää ennen kokousia Sukuset-

lehdessä ja yhd siyksen verkkosivuill3 julkaistavalla iLmortuksella. Muistå lilaisuuksista

yhdistyksen iäsenile hallituksen sopivaksi kalsomal a tavalla

12§
Vuosikokouksessa käsilellään seLrraavai asiåt:

1 ) esitetään yhdistyksen vuosikertomusi

2) esileiään yhdistyksen tilit ja tolminnanlårkas1åjren låusunlo;

3)pääblaän tiien hyvaksym seslä sekä t lija vastuuvapauden myönlämisestä

4) paätetäan muista yhdistyksen hal iiuksen ja jäsenten esitiämistä asioista ottaen huomioon

sääntöjen 16 §:n ja yhdistyslain {26.5.1989/503) 23 §:n määEykset.
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13 §
Syyskokouksessa käsiielrivät aslat:

1)hyväks),tään toimintasuunnitelma ja talousarvlo se!raavåa vuollå vårten;

2) päatetääniäsenmaksun suur!udesiai

3) valitaan hallituksen puheenjohtajai

4)valitaan kolme iäsentä hallituksen erovuoroisten tilåle sääntöjen 7 §:n mukaani

5)valitaan yksitolm nna niarkasiaja ja hänelle vamhenkilö;

6) päätetåän muista as olsia näiden säänlöjen 16 §:n rnääräysten muka sest

14§
PåälOkset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmislöllä. mikäli näissä säännöissa ei

toisin rnäåråtty. Äänten mennessä iasan ratkaisee puheenlohtatan ääni, mutta vaaleissa alpa.

Äänestys on avoin, elleivähinlään kaksijäseniåi vaadisuljettua äänestystä.

15 §
Yhdistyksen saäntöjä voidaan muullaa yhdistyksen koko!ksessa, jos rnuutoksesta on mainittu

kokouskutsussa ja jos sitä kannattaå vähiniään kolme neliännestä anneluista äänistä.

16 §
Yhdistyksen jäsenten kokouksissa esitkjmät asiat voidaan ottaa niissä käsiteluviksi, mutta ei

kuitenkäan pääieiläviksi. Josjäsen haluaa jonkin asian kokouksessa pääieltäväksi, hänen tulee

tehdä

siii:i kirjallinen esitys hallitukselle kaksi viikkoa enren kokousta, joitå halltus ennätlää

käsiiellä

Yhdistyksen purkautuminen

17§
Päätös yhdisiyksen pLrkautumisesta on tehlävä kahdessa vähinlään kuukauden väliajoin
pidetlävässä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolmen neltänneksen äänten enemmistölä

ånnetuista äänistä. Jos yhdistys p!rkauiuu, on sen varatja omaisuus luovutellava Suomen

Sukututkimusseura - Genealogiska Samrundel i Finland ry:le iåisukuluikimustoimintaa
paivelevaan larkoitukseen tavalla, jonka vrimeinen kokous päättää. Yhdistyksen iulessa

lakkauteiuksi käytelään sen varai samaan tarkoitukseen.

Lahdessa 21. päivä maraskuuta 2016.

Tiedot on tulostettu koneellisesli yhdistysrekisterijärlestelmåstä Patentti
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ja rekisterlhallituksen paperille tuloslettuna ssiakiia on alkuperäinen llman

allekirjotusta.
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