PORIN ÄSSÄT RY:N SÄÄNNÖT
REKISTERÖITY 19.6.2014

1 §. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Porin Ässät ja sen kotipaikka on Porin
kaupunki.

2 §. Seuran tarkoituksena on edistää jääkiekkoilua kotipaikkakunnallaan ja työskennellä jäsenten
ruumiillisen kuntoisuuden kehittämiseksi ja puhtaan urheiluhengen juurruttamiseksi heihin sekä edistää
terveiden ja raittiiden elämäntapojen leviämistä varsinkin nuorison keskuudessa. Näihin päämääriin seura
pyrkii toimeenpanemalla kilpailuja ja järjestämällä harjoitus-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia.

3 §. Seura voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä toimintansa tukemiseksi harjoittaa
myynti-, kioski- ja ravintolatoimintaa, sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja
irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös harjoittaa yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa elinkeinoa tai
ansiotoimintaa.

4 §. Seurassa on varsinaisia, nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä. Seuran jäseneksi voi johtokunta
hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja seuran päätöksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen
päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kannatusjäseneksi voi seuran
johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka
tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannatusjäsenellä ja kannattavilla yhteisöjäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 §. Seura voi kuulua jäsenenä Suomen Jääkiekkoliittoon ja sen alaisiin piirijärjestöihin sekä seuran
kokouksen päättämiin muihin yhteisöihin.

6 §. Seurasta eroaminen tapahtuu johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tehdyn kirjallisen tai seuran
kokouksessa tehdyn suullisen ilmoituksen perusteella. Eroava jäsen suorittaa täyden jäsenmaksun siltä
vuodelta, jonka kuluessa eroaminen tapahtuu. Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai sääntöihin

perustuvia päätöksiä tai joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai aikaansaa häiriötä seuran
toiminnassa, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa seurasta, ollen hänellä kuitenkin oikeus vedota
erottamispäätöksestä seuran kokoukseen kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluttua erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan.

7 §. Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään
neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi kestää valinnan suorittaneesta
vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Jäsenten toimikausi kestää valinnan suorittaneesta
vuosikokouksesta kolmanteen seuraavaan vuosikokoukseen. Johtokunnan jäsenistä eroaa joka vuosi
kolmasosa tai lähinnä kolmasosa jäsenistä. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Johtokunnan kutsuu kokoon
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja se on kutsuttava kokoon myös, jos vähintään puolet jäsenistä sitä
vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta voi tarpeen mukaan asettaa alaisuudessaan toimivia
toimikuntia.

8 §. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

9 §. Seuralla voi olla toiminnanjohtaja ja muita tarvittavia työntekijöitä, jotka johtokunta valitsee.

10 §. Johtokunta ottaa ja erottaa tai johtokunta voi valtuuttaa toiminnanjohtajan tai muun henkilön
ottamaan ja erottamaan joukkueiden valmentajat. Johtokunta ottaa ja erottaa tai johtokunta voi valtuuttaa
toiminnanjohtajan tai muun henkilön ottamaan ja erottamaan joukkueiden joukkueenjohtajat ja huoltajat
asianomaisen joukkueen valmentajan esityksestä.

11 §. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai johtokunnan
jäsen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

12 §. Seuran tilikausi alkaa toukokuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan huhtikuun 30. päivänä.

13 §. Seuran vuosikokous pidetään aikaisintaan kesäkuussa ja viimeistään syyskuussa.

Kokouksessa käsitellään:
- esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- vahvistetaan alkaneelle tilikaudelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja
- valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja- ja nuoriso- sekä ainaisjäsenmaksun suuruus
- käsitellään muut esityslistalla olevat asiat
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen
esitys viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Seuran kokouksessa ovat äänioikeutettuja
seitsemäntoista (17) vuotta täyttäneet, liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa
maksaneet seuran jäsenet lukuun ottamatta kannatusjäseniä ja kannattavia yhteisöjäseniä, joilla on puhemutta ei äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 §. Seuran kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikkakunnalla
eniten leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai vaihtoehtoisesti lähettämällä kokouskutsu
sähköpostitse jäsenien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin ja julkaisemalla kokouskutsu seuran internetsivuilla.

15 §. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain seuran kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään yhden
(1) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous, yksinkertaisella
äänten enemmistöllä molemmissa kokouksissa.

16 §. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään seuran varat jääkiekkoilun edistämiseen,
josta viimeisessä kokouksessa päätetään.

17 §. Muuten noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

