Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiön säännöt
1§

Säätiön nimi on Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr ja kotipaikka Tampere.

2§

Säätiön tarkoituksena on hankkia ja sen jälkeen ylläpitää omalla tai vuokratontilla
sopivan etäisyyden päästä Tampereen kaupungista joko yhtä tai useampia kesäkoteja ja
valmennuspaikkoja Tampereen Kisatoverit ry:n jäsenten virkistykseksi ja hyväksi.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hyödyntää kaikkea laillista yritystoimintaa.

4§

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia sekä muullakin laillisella
tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Mikäli asianomainen lahjoittaja tai testamentin
tekijä antaa lahjoittamiensa varojen tai muun omaisuuden käyttöön erikoismääräyksiä,
on niitä noudatettava elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.
Säätiön varat on sijoitettava suunnitelmallisesti.

5§

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu
vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä: kuusi kolmen vuoden toimikaudella
ja korkeintaan kolme yhden vuoden pituisella toimikaudella.
Säätiön hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajan valitsee säätiön perustaja. Mikäli se ei
ole maaliskuun loppuun mennessä valinnut heitä hallitukseen seuraavaksi
toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.
Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Hallitus valitsee vuoden
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
mutta sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

6§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta niin usein kuin säätiön asiat vaativat. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille
tulevat asiat.
Hallitus päättää, miten kutsu sen kokouksista on asianomaisille jäsenille toimitettava.
Hallituksen kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä
olleessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa
asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

7§

Hallituksen kokouksista on laadittava juoksevasti numeroitu pöytäkirja, johon merkitään
tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat säilytetään pysyvästi.

Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on kirjattava, allekirjoitettava,
numeroitava ja säilytettävä siten kuin kokoustenkin pöytäkirjat.
8§

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään kesäkuussa, jolloin on
1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätös,
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
3) määrättävä kokouspalkkion suuruus, sekä
4) valittava hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajan, mikäli perustaja ei ole niitä
määräajassa valinnut.

9§

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön
nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

10 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta
edellisenä vuonna on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on
annettava kertomuksensa kesäkuun kuluessa.
11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä
sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä
kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
13 § Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen omaisuus on luovutettava Tampereen Kisatoverit
ry:lle tai ellei sitä ole olemassa, Tampereen kaupungille. Omaisuus on käytettävä
nuorten urheilutoiminnan tukemiseksi.

