Kuopio Jazz & Blues ry SÄÄNNÖT
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kuopio Jazz & Blues ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.
2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jazzmusiikin harrastusta ja jazztietoutta Kuopion seudun alueella, sekä
toimia alueen jazzmuusikoiden ja jazzmusiikin harrastajien yhteiselimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys pyrkii järjestämään konsertteja, esitelmä-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, sekä vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
3. JÄSENET
Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on erittäin huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka tukee
yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä
on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa tai
toiminnallaan aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle. Ennen päätöksen tekemistä asianomaisella
jäsenellä on tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
5. JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous.
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli kokoukseen saapuvat henkilöt ovat hyvästä
syystä estyneet saapumaan paikan päälle.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä
päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
8. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET
Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa
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. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus.
6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
tilikaudelta.
8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja kuluvalle tilikaudelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Päätetään kokous.
Syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa
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. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle.
6. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
7. Valitaan seuraavalle toimikaudelle yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Päätetään kokous.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
9. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian
käsittelemistä varten.
10. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6),
enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat
tarvittaessa olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus voi nimetä keskuudestaan
työvaliokunnan hoitamaan valvonnassaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä nimetä toimihenkilöitä ja
toimikuntia eri tarkoituksiin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
11. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin
yksin.
12. TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden
(2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä
luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos yhdistys päätetään purkaa tai se purkautuu, on sen varat luovutettava jazzmusiikkia edistävään
tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen
valitsemat henkilöt.
14. YHDISTYKSEN TOIMINNASSA
noudatetaan muutoin voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä.

