1§
Yhdistyksen nimi on Salon Pursiseura ry ja sen tarkoituksena on herättää ja vahvistaa
harrastusta merimatkailuun, purjehdukseen, melontaan ja soutuun sekä lisätä mahdollisuuksia
sellaisten matkojen tekoon erilaisilla tähän tarkoitukseen sopivilla aluksilla sekä olla yhdyssiteenä
Salon ja Salon seudun veneenomistajien kesken.
Tarkoituksensa edistämiseksi voi yhdistys toimia yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa,
sekä järjestämissään tilaisuuksissa harjoittaa ravintola- ja anniskelutoimintaa.
Yhdistyksen kotipaikka on Salon kaupunki.
2§
Yhdistyksen asioita hoitaa vuoden kerrallaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja eli kommodori,
varapuheenjohtaja eli varakommodori ja kahdeksan jäsentä. Kommodori ja varakommodori
valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi
siten, että vuosittain neljä on erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset
arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi sihteeriä ja rahastonhoitajan.
3§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko kommodori tai varakommodori yhdessä
jommankumman sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Kommodori toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksissa. Hänen ollessaan estyneenä
astuu varakommodori hänen tilalleen. Yhdistyksen kokouksessa toimii puheenjohtajana
kokouksen siihen valitsema henkilö.
4§
Yhdistyksen toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevätkokous ja syyskokous.
Yhdistyksen toiminnasta on hallituksen tehtävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
syyskokoukselle, joka on pidettävä marraskuussa.
Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto on palautettava hallitukselle kaksi (2) päivää ennen
kevätkokousta, joka on pidettävä maaliskuussa.
5§
Jäseneksi pyrkijän voi hallitus harkintansa mukaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen
jäseniksi voivat liittyä kaikki veneilyharrastuksesta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistykseen liitytään
maksamalla liittymis- ja jäsenmaksu. Jäsenmaksu on sama kaikille jäsenille, mutta yhdistyksen
kokous voi myöntää helpotuksia jäsenille, jotka kuuluvat toisen jäsenen kanssa samaan
perheeseen tai alle 18-vuotiaille jäsenille. Vuosittaiset jäsenmaksut on suoritettava kesäkuun 1.
päivään mennessä.Yhdistyksen kokous voi kutsua jäsenen ainaisjäseneksi. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsen valitaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä. Nämä, sekä
ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta niiltä osin, kuin se ylittää yhdistyksen jäsenistään
kattojärjestölleen Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:lle maksaman jäsenmaksun
laskutuskuluineen. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa tai hyviä
tapoja vastaan. Erotetulla on oikeus kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti
valittaa yhdistyksen kokoukseen. Valituksen perusteella hallitus alistaa päätöksensä yhdistyksen
kokouksen ratkaistavaksi. Erottamispäätöksen vahvistamiseksi vaaditaan vähintään %
kokouksessa annetuista äänistä. Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään eroamisestaan
lainmukaisen ilmoituksen. Eroavan jäsenen on suoritettava eroamisvuotena maksettavaksi
erääntyneet jäsen- ym. maksut. Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuansa säädettynä
aikana, on yhdistyksen hallitus oikeutettu poistamaan jäsenluettelosta, jolloin hänet katsotaan
yhdistyksestä erotetuksi. Hän voi liittyä yhdistykseen uudelleen tavallisessa järjestyksessä

6§
Kevätkokous
Kokouksen laillisuus, sääntöjen mukainen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa.
Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Päätetään kilpailutoiminnasta.
Käsitellään kokouskutsussa olevat muut asiat.
Syyskokous
Kokouksen laillisuus, sääntöjen mukainen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa.
Esitetään hallituksen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
Jäsenmaksujen ja muiden yhdistykselle tulevien maksujen vahvistaminen.
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
Kommodorin valinta.
Varakommodorin valinta.
Erovuorossa olevien muiden hallituksen jäsenten valinta.
Kerhomestari, telakkamestari, kilpailu- ja katsastustoimikunta, huvitoimikunta sekä muut
henkilövalinnat.
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt.
Muut kokouskutsussa olevat asiat.
7§
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään
kymmenesosa jäsenistä on kirjallisesti sitä pyytänyt määrätyn kysymyksen käsittelyä varten.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu.
8§
Kutsun yhdistyksen kokouksiin antaa hallitus sähköpostitse yhdistyksen tiedossa oleviin jäsenten
sähköpostiosoitteisiin sekä ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen www sivuilla. Kutsu annetaan
vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta ja on siinä ilmoitettava ne kysymykset, jotka näissä
säännöissä mainittujen kysymysten lisäksi otetaan käsiteltäviksi.
9§
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja ratkaistaan kaikki ne asiat, joista näissä
säännöissä ei ole toisin säädetty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Ääänten mennessä tasan
voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Valtakirjalla ei voida äänestää.
10§
Yleisessä kokouksessa voidaan valita toimihenkilöitä ja toimikuntia eri tarkoituksia varten.
11§
Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain suoritetussa
katsastuksessa on siihen hyväksytty. Tästä annetaan veneenomistajalle kuluvaksi

purjehduskaudeksi katsastustodistus.
12§
Yhdistyksen tunnuslippua saadaan käyttää ainoastaan yhdistyksen veneluetteloon merkityssä
veneessä.
13§
Yhdistyksellä tai sen antaman valtuuden nojalla, hallituksella on oikeus näiden sääntöjen lisäksi
antaa ohjeita ja määräyksiä lipun käyttämisestä, maalla ja merellä noudatettavista
esiintymistavoista, alusten tarkastuksesta, purjehduspuvun käyttämisestä, purjehdusmajoissa ja
satamissa noudatettavasta järjestyksestä y.m.s. ja on kaikkien yhdistyksen jäsenten noudatettava
näitä määräyksiä.
14§
Näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä kokouksessa. Sama määräys on yhdistyksen purkautumisesta. Yhdistyksen
lopettaessa toimintansa on sen omaisuus annettava Suomen Meripelastusseuralle.
15§
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä ja sitä täydentävissä
valtioneuvoston päätöksissä määrätään.

