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SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Automobiiliklu bi HAK ry,
ruotsiksi Helsingforsnejdens Automobilklubb HAK rf,  sen kotipaikka
Helsinki ja toimialue Helsinki ympäristöineen.

Yhdistys voi olla jäsenenä sen toimintaa ja tarkoit usta edistävissä
muissa yhdistyksissä ja liitoissa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) Edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajo neuvojen entistä-
mistä ja säilyttämistä toimialueellaan

2) koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat al an harrastajat

3) tallentaa vanhoja moottoriajoneuvoja koskevaa ki rjallista, kuval-
lista ja äänitemateriaalia

4) vaalia eri autoiluaikakausiin liittyvää ajo- ja asukulttuuria.

3 §

Tarkoituksiaan toteuttaakseen yhdistys

 - järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kunt oisuuskilpailuja
historiallisille moottoriajoneuvoille sekä

 - toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyr kimyksiä selven-
täviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä

 - julkaisee historiallisia moottoriajoneuvoja kosk evaa kirjallista
materiaalia sekä

 - harjoittaa muutakin samanlaatuista, yhdistyksen tarkoitusperiä
edistävää aatteellista toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi vastaan ottaa testament-
ti- ym. lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla vo i toimeenpanna
rahankeräyksen.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset henk ilöt, jotka ovat
valmiita edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä.  Yh distyksen jäsenet
ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai k unniajäseniä.
Jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet,  kuitenkin niin,
että kannattavilla jäsenillä on ainoastaan puhe- mu ttei äänivaltaa
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yhdistyksen kokouksissa.  Sama koskee myös niitä ku nniajäseniä, jot-
ka eivät ole olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä .   Jäsenet hy-
väksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoi ttamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puh eenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkir jaan.  Eroava jä-
sen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa sen toim intavuoden lop-
puun asti, jona eroaminen on tapahtunut.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä

1) on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muutoin  jättänyt täyttä-
mättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liitt ymällä on sitou-
tunut

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuol ella merkittäväs-
ti vahingoittanut yhdistystä, tai

3) ei enää täytä laissa tai säännöissä olevia jäsen yyden ehtoja.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisperuste .  Jos jäsen ero-
tetaan muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyömise n vuoksi, on jä-
senelle varattava tilaisuus valituksen esittämiseen  hallitukselle
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun jäse n on saanut tie-
toonsa erottamispäätöksen.  Valitettu erottamisasia  ratkaistaan lo-
pullisesti yhdistyskokouksessa.

5 §

Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain hallituksen mä äräämänä aikana
maksaa syyskokouksen päättämä jäsenmaksu.  Jäseneks iliittymisvuonna
on maksettava myös syyskokouksen päättämä liittymis maksu.

6 §

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä ed ustajana toimii
hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja
kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista pu olet eroaa vuo-
sittain.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjo htaja tai varapu-
heenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jä sentä on läsnä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni , paitsi vaaleis-
sa arpa.

7 §

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan  varapuheenjohta-
jan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeell iset virkailijat,
jotka varapuheenjohtajaa lukuunottamatta voidaan va lita myös halli-
tuksen ulkopuolelta.  Juoksevien tai projektiluonto isten asioiden
hoitoa varten hallitus voi asettaa toimikuntia.  Ha llituksen ulko-
puolelta otettujen toimihenkilöiden työehdot ja pal kkiot päättää
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hallitus talousarvion rajoissa.  Hallitus kokoontuu  puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 3 sen jäsentä
tietyn asian käsittelemiseksi sitä johtokunnalta ki rjallisesti pyy-
tää.

8 §

Puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä hallituksen k okouksissa, sekä
hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain muka an muutoinkin
kuuluvat.  Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtaj an tehtävistä tä-
män ollessa estyneenä.  Sihteeri laatii hallituksen  kokousten pöytä-
kirjat, huolehtii kirjeenvaihdosta, arkistoi yhdist yksen asiakirjat
ja tekee hallituksen antamat muut tehtävät.  Rahast onhoitaja huoleh-
tii yhdistyksen rahavaroista hallituksen päätösten mukaisesti sekä
hoitaa kirjanpidon lain edellyttämällä tavalla.  Ha llituksen tulee
pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista luetteloa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varap uheenjohtaja ja
sihteeri, kaksi yhdessä, tai hallituksen määräämä h enkilö yksin.

9 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.  Tilit, sekä hal-
lituksen laatima vuosikertomus ja muut hallintoa ko skevat asiakirjat
on ennen helmikuun 15. päivää annettava tilintarkas tajille
tarkastettavaksi.

10 §

Tilintarkastajien tulee kahden viikon kuluessa anta a hallitukselle
kirjallinen, kevätkokoukselle esitettävä kertomus t oimittamastaan
yhdistyksen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinno n tarkastuksesta.

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja syys kokous loka-mar-
raskuussa, hallituksen lähemmin määräämänä aikana j a paikassa.  Var-
sinaiset kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla n iistä kiertokir-
jeellä tai jäsenille tulevassa lehdessä olevalla ku tsulla viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katso o sen aiheelli-
seksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistykse n äänioikeute-
tuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa a sian käsittelyä
varten vaatii.  Ylimääräinen kokous on pidettävä ku uden viikon ku-
luessa pyynnön tultua hallituksen tietoon.  Ylimäär äinen kokous kut-
sutaan koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta ja  muutoin samalla
tavalla kuin varsinainen kokous.

Yhdistyksen kokouksissa ei voi edustaa valtakirjall a.
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12 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Todetaan kokouksen laillisuus ja valitaan kokouk sen puheenjohta-
ja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa.

2) Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintar kastajien kerto-
mus.

3) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vast uuvapauden myön-
tämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvel vollisille.

4) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Todetaan kokouksen laillisuus ja valitaan kokouk sen puheenjohta-
ja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa.

2) Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tul evalle vuodelle
sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruude sta.

3) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastaj ien palkkioista.

4) Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

5) Valitaan hallituksen jäsenet eroavien tilalle.

6) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varami ehet.

7) Valitaan yhdistyksen edustajat eri jäsenyhteisöi hin.

8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kaikki vaalit koskevat tulevaa toimikautta, ellei m uuta päätetä.

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa varsinaisessa koko uksessa käsitel-
täväksi jonkin nimetyn asian, on tehtävä siitä kirj allinen esitys
hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun 15. p äivään mennessä
ja syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennes sä.

13 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkert aisella äänten
enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys 14 ja 15 py kälissä maini-
tuista asioista.

14 §

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on käsite ltävä yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa ja ehdotusten on kokoukse ssa tullakseen
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hyväksytyiksi saatava vähintään kolme neljännestä a nnetuista äänis-
tä.  Kokouskutsussa on käytävä ilmi, että kyseessä on sääntöjen muu-
tos.

15 §

Jos yhdistys haluaa purkautua, on siitä tehtävä yht äpitävä päätös
kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa joista t oisen on oltava
varsinainen kokous.  Kokousten väliajan on oltava v ähintään yksi
kuukausi.  Purkautumista tulee kummassakin kokoukse ssa vähintään
kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kan nattaa.  Kokous-
kutsussa on käytävä ilmi, että kyseessä on yhdistyk sen purkautumi-
nen.  Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovu-
tettava yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimint aan purkautumi-
sesta tai lakkauttamisesta päättävän kokouksen päät östen mukaan.


