Varkauden Taekwondo ry.

Tietopaketti seuran säännöistä
Yhdistyksen ja seuran tarkoitus
Seuran tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia toteuttamalla lajin vahvoihin arvoihin
perustuvaa kasvatusta ja liikuntaa.
Lajin arvot ovat:
- Käytös
- Kunnioitus
- Kärsivällisyys
- Vaatimattomuus
- Uhrautuvaisuus
- Mielen ja kehon puhtaus

Seuran arvot ovat:
- Yrittäminen
- Yhdessä tekeminen
- Onnistuminen
- Tavoitteellisuus
- Jatkuvuus
- Vastuun kantaminen

Jäsenet
Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran
sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua
henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt Varkauden Taekwondo ry:n toimintaa.
Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja
kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhemutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa MyClubissa.
Rikostausta voi olla esteenä jäsenyydelle.
Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua vuoteen (1), tai harjoittelumaksua kuuteen (6)
kuukauteen, voidaan erottaa seurasta. Johtokunta voi myöntää harkinnanvaraisesti
jäsenelle vapautusta tai lykkäystä harjoittelumaksusta sairauden, työttömyyden tai
maksukyvyn olennaisen heikentymisen johdosta.
Erotetuilla tai eronneilla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen
suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura järjestää säännöllisesti yhdistyslain mukaiset kevät- ja syyskokoukset. Kokouksissa
käsitellään yhdistyslain mukaiset asiat.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai
kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn
asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Seuran hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi
toimintavuodeksi valitut 4 jäsentä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun
puolet johtokunnan jäsenistä sitä suullisesti tai kirjallisesti vaatii.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1.Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että
seuran tarkoituksen ja tavoitteen mukaiset toiminnat toteutetaan
suunnitelmien mukaisesti.
2.Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3.Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran
toimintaa seuran tarkoituksen mukaisesti.
4.Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja
työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5.Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6.Vastata sääntöjen seuralle asettamista velvoitteista.
7.Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8.Pitää jäsenluetteloa.
9.Hoitaa seuran taloutta.
10.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11.Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12.Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan.
13.Päättää seuran ansiomerkkien ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä.
14.Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15.Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Sen lisäksi, mitä näissä on kirjattu, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Harrastajalle
-

Ei kiusata!
Opittujen taitojen näyttäminen tai käyttäminen tarpeettomasti voi johtaa seurasta
erottamiseen.
Tullaan ajoissa harjoituksiin.
Huolehditaan puhtaudesta ja siisteydestä.
Yritetään ja onnistutaan yhdessä.
Kunnioitetaan ja kuunnellaan ohjaajia ja harjoituskavereita.
Sairaana levätään kotona.

