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Hallituksen lausunto sääntömuutosehdotuksista
Hallituksen lausunto sääntömuutosehdotuksista Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n
sääntömääräiseen kevätkokoukseen 6.4.2020.
Aivoliitto ry lähetti 9/2019 ehdotuksen uusista mallisäännöistä tarkoituksenaan
lisätä yhdistyksen tunnettavuutta ja korostaakseen yhteyttä Aivoliitto ry:n. KantaHämeen AVH-yhdistys ry:n hallitus haluaa päivittää sääntöjään ajan tasalle Aivoliiton
sääntöjen mukaisesti. Tavoitteena on edistää hallituksen toiminnan jatkuvuutta ja
kykyä vastata lisääntyneisiin haasteisiin yhdistystoiminnassa.
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry hallituksen ehdottamat sääntömuutosehdotukset:
1§
Yhdistyksen nimi on Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. Yhdistyksen
kotipaikka Hämeenlinna ja toiminta-alueena Kanta-Häme.
7 § ja 8 §
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai muulla
hyväksyttävällä keinolla (tekstiviesti, sähköposti, puhelu) hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan heti.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta 31.5 mennessä kuluvaa vuotta. Jäsenellä, joka on
laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta kalenterivuodelta, ei ole
äänioikeutta vuosikokouksessa ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.
11 § ja 12 §
Kevät- ja syyskokouksen esityslistalle lisätään kohta: Hallitukselle määräaikaan
tulleet kirjalliset esitykset ja kokouksen päättäminen. Vahvistetaan seuraavalle
vuodelle toimintasuunnitelma syyskokouksessa eikä yleissuunnitelmaa seuraaville
vuosille erikseen tehdä.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi
13.valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastajaa ja hänelle yksi
varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

Jatkuu kääntöpuolella.
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YHDISTYKSEN HALLITUS
15 § ja 16 §
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä - kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet ja
varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaikilla edellä mainituilla voi olla
maksimissaan kolme toimikautta peräkkäin, jonka jälkeen heillä on erovuoro.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan ja mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä.
Muutetaan sanamuotoa:
13. hallitus hyväksyy ja valvoo aluekerhojen toimintasuunnitelmat ja -kertomukset
sekä taloudenhoidon.
TILIKAUSI JA TILIN- TAI TOIMINNANTARKASTUS
17 §
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta hallitukselle.
NIMENKIRJOITTAJAT
18 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja yksin sekä
hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt aina kaksi
yhdessä.

