Turun Ursa r.y.:n säännöt
1.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Ursa r.y. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki

2.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Turussa ja sen
lähiympäristössä asuvien tähtitieteen harrastajien välillä ja levittää tähtitieteen
harrastusta laajempiinkin piireihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 järjestää tilaisuuksia, joissa käsitellään tähtitieteellisiä kysymyksiä
 hankkimalla havaintovälineitä ja kirjallisuutta antaa jäsenilleen
mahdollisuuksia harrastaa tähtitiedettä
 omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 voi kantaa pääsymaksuja järjestämistään esitelmä-, näytös- ja koulutustilaisuuksista
 välittää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä julkaisuja, materiaalia ja tarvikkeita
 ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.

Jäsenet
Yhdistykseen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Vuosijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisesti edistänyt yhdistyksen
tarkoitusperiä. Vakinaisia jäseniä ovat aikanaan vakinaisen jäsenen aseman
saavuttaneet yhdistyksen jäsenet.

4.

Jäsenmaksu
Vuosijäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Vuosijäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia sen perusteella, onko jäsen
toimintavuoden alkaessa täyttänyt 16 vuotta vai ei. Kunniajäsenet ja vakinaiset
jäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös
erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroaminen astuu voimaan heti. Yhdistyslakiin perustuvasta jäsenen
erottamisesta päättää johtokunta. Jos vuosijäsen jättää jäsenmaksunsa
suorittamatta 6 kuukauden kuluessa sen alkuperäisestä eräpäivästä, voi
johtokunta katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä.

6.

Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 3 - 5 muuta jäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä, taikka
osallistuu kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

8.

Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä
päivänä tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi-,
vakinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos johtokunta tai yhdistyksen
kokous niin päättää, yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
11. 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 toiminnantarkastajien lausunto.
6.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
7.
Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet.
8.
Päätetään johtokunnan jäsenten määrästä sekä valitaan johtokunnan
puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa jätetään yhdistyksen varat Tähtitieteellisen
yhdistyksen Ursa ry:n tai jonkin muun tieteellisen seuran tai laitoksen haltuun
käytettäväksi yleistajuisen tähtitieteen edistämiseksi maassamme. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
------Nämä säännöt on hyväksytty Turun Ursa r.y.:n vuosikokouksessa
6.4.2017 sekä Patentti- ja Rekisterihallituksessa 3.5.2017.

