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1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tanssiseura Swing Team ja sen kotipaikka on
Tampere.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta
toimia jäseniensä yhdyssiteenä ja edistää tanssiurheilun ja -
kulttuurin harrastusta paikkakunnallaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) pyrkii yhteistyöhön muiden tanssiurheilujärjestöjen kanssa
amatööritanssiurheilun kehittämiseksi,
2) pyrkii yhteistyöhön muiden tanssikulttuuria harrastavien
järjestöjen kanssa,
3) järjestää valmennus-, kilpailu- ja näytöstilaisuuksia,
4) edistää tiedonvälitystä tanssiurheilua ja -kulttuuria koskevissa
asioissa,
5) toimii alan valtakunnallisen keskusjärjestön jäsenenä,
6) edustaa jäseniään koti- ja ulkomailla.

Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä
jäseniltään jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisella luvalla
arpajaisia, keräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia sekä järjestää
maksullisia valmennus-, kilpailu- ja esiintymistilaisuuksia.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai harjoittaa
kustannus-, kioski- ja ravitsemusliikettä, kahta viimemainittua
ainoastaan yhdessä paikassa.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka
sitoutuu näitä sääntöjä noudattamaan ja jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi hyväksyy. Kilpaileva seuran jäsen sitoutuu noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Ilmoittautuminen jäseneksi tehdään kirjallisesti joko suoraan
hallitukselle tai muulla hallituksen hyväksymällä tavalla. Jäseneksi
liittyvän on annettava henkilötiedot itsestään yhdistyksen
jäsenluetteloa varten. Jäsen voi halutessaan liittyä myös
ainaisjäseneksi. Ainaisjäsenen jäsenmaksun suuruus määritellään
vuosittain yleiskokouksessa yhdessä muun hinnaston kanssa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka
erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai
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jolle yhdistys muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan.

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

4 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen
sääntöjen tai päätösten vastaisesti, jättää jäsenmaksunsa
suorittamatta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä
periaatteita.

Hallitus päättää muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin
kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

5 § Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden ja maksuohjelman päättää yhdistyksen
varsinainen kokous. Mahdollisesta ylimääräisestä jäsenmaksun
perimisestä päättää yhdistyksen kokous kolme neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista
vapaat.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä
kuusi-kahdeksan muuta yhdistyksen kokouksessa valittua jäsentä sekä
mahdolliset yhdistyksen kokouksessa valitut varajäsenet. Hallituksen
puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen muiden jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta niin, että puolet jäsenistä on vuosittain
erovuorossa.

Yhdistyksen kokouksessa valitun hallituksen toimikausi on
yhdistyksen tilikausi.

Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitun
uuden jäsenen erovuoro määräytyy edeltäjän toimikauden mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi on kolme muista jäsenistä läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa
asiakysymyksissä puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa
ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon
merkitään kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset, ja
jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat allekirjoituksillaan, ja
joka tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokouksista on ilmoitettava joko kirjallisesti tai
suullisesti hallituksen jäsenille siten, että kutsu tavoittaa
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jäsenen viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Hallituksen tehtävänä on:
1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja sihteeri, sekä nimetä
rahastonhoidosta vastaava taho,
2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä
käsiteltävät asiat,
3) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
4) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia
tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
valmistamisesta,
5) huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan
järjestämisestä,
6) edustaa yhdistystä,
7) pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja
rekisteröimättömät alaosastot ja päättää jäsenyyteen liittyvistä
asioista,
8) tehdä esitykset yhdistyksen kokoukselle mahdollisten
kunniajäsenten kutsumisesta tai ansiomerkkien myöntämisestä,
9) valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin,
joiden jäsen yhdistys on, sekä valita kuka tai ketkäkäyttävät
yhdistyksen äänivaltaa edellä mainituissa kokouksissa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä jonkun hallituksen
jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen
tilintarkastajien tulee hyvissä ajoin ennen kevätkokousta suorittaa
tarkistuksensa ja antaa siitä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle
osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä
tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esityksensä
tarpeelliseksi katsomikseen toimenpiteiksi.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joka
hallituksen esityksestä ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää
yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja
syyskokous. Kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous
loka-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräisessä
kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
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Yhdistyksen kokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsnä ja
käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet sekä
kunniajäsenet.

Äänestyksiin, vaaleihin ja päätöksentekoon ovat oikeutettuja
kuitenkin varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet erääntyneet
jäsenmaksunsa viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on
ilmoitettava yhdistyksen Internetsivuilla, sekä jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen
kokousta lähetetyllä kokouskutsulla.

Kokouskutsussa on mainittava sääntömääräisten asioiden lisäksi
käsiteltävät asiat.

11 § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3) todetaan läsnäolijat,
4) todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5) käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus tileineen ja
tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös,
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
7) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä,
8) käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3) todetaan läsnäolijat,
4) todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5) käsitellään hallituksen laatima seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma,
6) määrätään jäsenmaksujen suuruus ja maksuohjelma,
7) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
8) hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle,
9) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle vuodelle,
10) valitaan hallituksen jäsenet,
11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
seuraavalle vuodelle,
12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun
erityisen asian lähettäköön siitä kirjallisen esityksen
päätösehdotuksineen hallitukselle vähintään kaksikymmentä päivää
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ennen kokousta.

12 § Yhdistyksen liittyminen muihin järjestöihin

Yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin päättää yhdistyksen
kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksessa, jos purkamisesta on
mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on
myös päätettävä, miten yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa
menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Suoritusten
jälkeen mahdollisesti jäävät varat luovutetaan jollekin
rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle, joka toimii
yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.


