Suur-Helsingin Golf ry säännöt
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suur-Helsingin Golf ry, ruotsiksi Stor-Helsingfors Golf rf ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golf ja muiden pallopelien harrastamista ja tässä
tarkoituksessa pitää golf- ja muiden pallopelien kenttiä jäsentensä käyttöä varten.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää valistus-, koulutus- ja
kilpailutoimintaa, harjoituksia, kilpailuja ja kokouksia. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi järjestää juhlia, arpajaisia ym. samantapaisia tilaisuuksia, omistaa
toimintaansa varten kiinteää omaisuutta ja ylläpitää kerhohuoneistoa ja siinä harjoittaa
ravintolaliikettä.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi otetaan henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta kirjallisen
anomuksen perusteella hyväksyy jäseneksi. Suur-Helsingin Golf Oy:n
osakkeenomistaja voidaan hyväksyä aikuis- tai nuorisojäseneksi.
Yhdistyksen jäsenet ovat joko aikuis-, nuoriso-, vuosi-, kunnia- tai kannattajajäseniä.
Suur-Helsingin Golf Oy:n osakkeenomistajalta pelioikeuden vuokrannut tai henkilö,
joka on nimetty käyttämään osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta tai Suur-Helsingin
Golf Oy:n osakkeenomistajan alle 21-vuotias lapsi, voidaan hyväksyä vuosijäseneksi.
Lisäksi yhdistyksen johtokunta voi junioritoimikunnan esityksestä hyväksyä
vuosijäseneksi erityisen lahjakkaan alle 21-vuotiaan. Nuorisojäsen siirtyy
aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta.
Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinainen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi
henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen
toteuttamisessa.
4. Jäsenyyden päättyminen
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka
käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai
muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka jättää täyttämättä
jäsenvelvoitteensa, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.
Johtokunta voi erottaa yhdistyksen aikuis- ja nuorisojäsenen, joka ei enää ole Suur
Helsingin Golf Oy:n osakkeenomistaja tai hallitse pelioikeutta Suur-Helsingin Golf
Oy:n kentällä pelioikeuden vuokrauksen, maanvuokrauksen tai yhdistyksen ja
osakeyhtiön välisen sopimuksen nojalla. Vuosijäsenen johtokunta erottaa mikäli
pelioikeutta ei yllämainitulla perusteella enää ole. Tämä ehto ei koske ennen
sääntömuutoksen tekemistä jäseneksi otettuja.
Erottamispäätöksen tekee johtokunta kokouksessa, jossa on läsnä vähintään
puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan viimeistään joulukuun 31. päivänä. Muussa tapauksessa häntä pidetään
jäsenenä seuraavana vuonna.

5. Maksut
Jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen
liittymismaksun sekä kalenterivuosittain jäsenmaksun.
Jäsen- ja liittymismaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille eri suuruiseksi.
Liittymismaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on lähettänyt
maksuvelvoitteen.
Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua kalenterivuosittain tammikuun loppuun
mennessä, vuosijäsenet tullessaan hyväksytyksi seuran vuosijäseneksi.
Kunniajäsenet ovat vapaita maksuista.
6. Johtokunta
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon syyskokous valitsee
puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä, jotka valitaan
kukin kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain aina kolme (3) jäsentä on
erovuorossa.
Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous
valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja
rahastonhoitajan sekä näille kummallekin varamiehen.
Johtokunta voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.
Johtokunnan on kunakin vuonna osoitettava yhdistyksen nuorisojäsenistä pelaajat
Suur-Helsingin Golf r.y.:n nuorisopelioikeuksia käyttämään. Kerran nuorisojäsenelle
myönnetty nuorisopelioikeus on uudistettava myöhemmille pelikausille kunnes
nuorisojäsen siirtyy aikuisjäseneksi tai ilmoittaa luopuvansa pelioikeudesta.
7. Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä niin
heiltä kirjallisesti vaatii.
Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava sen jäsenille kirjallisesti. Johtokunta
on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen
jäsenistä on läsnä. Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.
8. Tilien ja hallinnon tarkistus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös sekä tarpeelliset asiakirjat
on ennen maaliskuun 15. päivää jätettävä tilintarkastajille, jotka antavat lausuntonsa
johtokunnalle maaliskuun loppuun mennessä.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous huhti-toukokuussa ja
syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin
vuosikokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään
kymmenesosa (1/10) jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin
vaatii.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa siitä, kun
ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.
10. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai toimitettava kirjallisesti yhdistyksen
jäsenille vähintään (2) viikkoa ennen kokousta.
11. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- todetaan kokouksen laillisuus,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Tämän lisäksi kevätkokouksessa
- esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena
vuonna tai siitä annettu kertomus antaa aihetta,
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty
kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 15. päivää kuluvaa vuotta,
sekä syyskokouksessa
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja,
- valitaan kolme (3) jäsentä johtokunnan erovuoroisten tilalle,
- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa,
- valitaan seuran kapteenit
- vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä niiden
maksutapa,
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty
kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 15. päivää kuluvaa vuotta.
12. Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä
yksi ääni.
Sekä jäsenmaksunsa laiminlyöneillä että kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa
yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
13. Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai yksi johtokunnan
jäsen jonkun johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.
14. Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
15. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että kahdessa vähintään kuukauden välein
pidetyssä kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa
edustetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen
määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

