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Voimassaolevat säännöt: 05.05.2021 10:15:39

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

 Yhdistyksen nimi on Tampereen Valokuvausseura ry ja sen kotipaikka
on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä nimitetään seuraksi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on toimia paikkakunnan valokuvauksen
harrastajien yhdyssiteenä ja kehittää jäsenistönsä keskuudessa
taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvausta sen eri muodoissa
sekä herättää valokuvausharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
seura järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä,
koulutusta jäsenille ja ulkopuolisille, valokuvauskilpailuja ja
valokuvanäyttelyitä sekä retkiä ja opintotilaisuuksia. Lisäksi seura
on yhteistyössä alan keskusjärjestöjen sekä muiden samoja päämääriä
toteuttavien yhteisöjen kanssa.

3 § Jäsenet, äänioikeus

 Seuran jäsenet ovat sen hallituksen hyväksymiä
 a) varsinaisia jäseniä
 b) kannatusjäseniä
 c) kunniajäseniä

 Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka harrastaa
valokuvausta ja hyväksyy seuran tarkoitusperät ja säännöt.
Kannatusjäseneksi voi päästä henkilö tai oikeustoimikelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusperiä ja toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti
toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi ja jota seura haluaa
erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan hallituksen
esityksestä seuran kokouksessa.

 Seuran kokouksissa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä.

4 § Jäsenmaksu, liittymismaksu

Jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruus määrätään
vuosittain seuran vuosikokouksessa. Jäsen- ja liittymismaksu voivat
olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Jäsen katsotaan
nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona hän
täyttää 29 vuotta. Kunniajäsenellä ei ole jäsen- eikä
liittymismaksuvelvoitetta.

5 § Eroaminen, erottaminen

Jäsen voi erota seurasta heti halutessaan ja ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän ole
maksanut jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen
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erääntymisestä.

6 § Hallitus

Seuran päätösvaltaa käyttävät seuran kokoukset. Toimintaa
suunnittelee ja johtaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi
kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Näiden lisäksi valitaan
vuodeksi kerrallaan yksi varajäsen.Varajäsen toimii hallituksen
varsinaisen jäsenen sijalla siinä tapauksessa, että joku hallituksen
varsinaisista jäsenistä eroaa tehtävästä kesken kauden.

Puolet varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa,
ensimmäisen kerran arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan

 1) varapuheenjohtajan,
 2) sihteerin,
 3) taloudenhoitajan

sekä mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen
kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

7 § Nimenkirjoittajat

 Seuran nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

8 § Talous, varainhankinta

 Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on
toimitettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta, jossa toiminnantarkastajien lausunto esitetään.

Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen arpajaisia ja
rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
omaisuutta, järjestää valokuvausalan kursseja sekä harjoittaa alaan
kuuluvaa julkaisutoimintaa. Seuran tarkoituksena ei ole
taloudellisen hyödyn hankkiminen seuran jäsenille tai siihen muuten
osallisille.

9 § Vuosikokous, ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään helmikuussa tai maaliskuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun se on yhdistyslain mukaan pidettävä. Seuran
vuosikokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta sekä
ylimääräiset kokoukset vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta
paikkakunnan sanomalehdessä olevalla ilmoituksella tai
jäsentiedotteella.
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Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, paitsi jos on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai
seuran purkamisesta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
myös tietoliikenneyhteyden avulla.

10 § Vuosikokousasiat

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokous järjestäytyy Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
2.Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
4.Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä
vahvistetaan tilinpäätös.
5.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
6.Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
7.Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
8.Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
seuran puheenjohtajaksi.
9.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja
yksi varajäsen
10.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
11.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Sääntöjen muuttaminen

 Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran
kokouksessa. Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Sääntömuutosasia on ilmoitettava kokouskutsussa.

12 § Seuran purkaminen

Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.
Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13 § Jäljelle jääneet varat

Jos seura puretaan tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat
käytettävä valokuvausharrastuksen edistämiseen siten kuin seuran
viimeinen kokous päättää.

14 § Yhdistyslaki

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


