KOTKAN MELOJAT
SÄÄNNÖT
1∋
Lokakuun 25 päivänä 1934 perustetun Kotkan Melojat r.y.- nimisen kanoottiseuran,
jonka kotipaikka on Kotkan kaupunki, tarkoituksena on järjestämällä käytännöllisiä ja
tietopuolisia harjoitustilaisuuksia ja toimeenpanemalla kilpailuja edistää jäsentensä
ruumiillista kuntoa ja terveyttä ja ylläpitää heissä sekä suomalaisissa yleensä harrastusta
kanoottimelontaan ja -purjehdukseen.
2∋
Seuran virallinen kieli on suomi.
3∋
Seuran jäseneksi pääsee jokainen puhdasmaineinen kansalainen, joka suorittaa
määrätyn liittymismaksun ja jonka hallituksen enemmistö hyväksyy.
Jos jäseneksi pyrkivä on aiemmin kuulunut johonkin toiseen kanoottiseuraan, on hänen
näytettävä täyttäneensä velvollisuutensa sitä kohtaan, ennenkuin hänet voidaan seuran
jäseneksi hyväksyä.
Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka suorittaa seuran vahvistaman
kertakaikkisen tai vuosittain määrättävän ja maksettavan kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilö, joka on erityisen
ansiokkaasti toiminut seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi.
Seuran jäsenistä pidetään luetteloa, johon tehdään heitä koskevat tarpeelliset merkinnät.
4∋
Uusien jäsenten liittymismaksun sekä vuosittain suoritettavan jäsenmaksun määrää
vuosikokous erikseen kutakin toimintavuotta kohden. Jäsenmaksut on suoritettava
viimeistään toukokuun 15 päivään mennessä.

5∋
Seuran asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat,
ylimelamies, joka toimii puheenjohtajana, ja neljä muuta hallituksen jäsentä, nimeltään
melamies, joka toimii varapuheenjohtajana, sihteeri, rahastonhoitaja ja kalustonhoitaja
sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt toimii hänen
sijaisenaan, ensisijaisesti, seuran syyskokouksen ensimmäiseksi valitsema varajäsen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu
ylimelamiehen kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen vaatimuksesta. Hallituksen
kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen kokouspöytäkirja tarkastetaan
seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Hallitus voi harkintansa mukaan ottaa määrättyjä tehtäviä suorittamaan palkattujakin
virkailijoita.
Määrättyjä tehtäviä varten voi seura valita erityisiä toimikuntia.
6∋
Seuralla on tilintarkastajia kaksi ja varatilintarkastajia kaksi, heidän toimikautensa on
kalenterivuosi.
7∋
Seuran jäsenet voivat muodostaa jaostoja huolehtimaan eri harrastuspiirien toiminnasta.
Jaostojen säännöt vahvistaa yleinen kokous hallituksen ehdotuksesta.
Jaoston toiminnasta vastaa yleisen kokouksen valitsema keulamies. Jaostojen
keulamiehet voivat osallistua hallituksen kokouksiin, heillä on kokouksissa puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta.
8∋
Seuran nimen kirjoittaa ylimelamies, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä.
Seuran nimen kirjoitusoikeus on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen
antama määräaikainen henkilökohtainen oikeus.
9∋
Seuran tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta
tulee olla valmiina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, jolloin seuran
tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava
tilintarkastajille.
Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksena seuran hallitukselle maaliskuun 15
päivään mennessä.

Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen
selvityksen toimintakertomuksensa yhteydessä vuosikokoukselle.
10 ∋
Seuran kokouksissa käyttävät seuran päätäntäoikeutta läsnäolevat jäsenet.
Äänioikeutettuja ovat ainoastaan jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Äänestys
toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita.
11 ∋
Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous viimeistään
maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous viimeistään joulukuun loppuun mennessä
hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen
määräyksestä tai kun tilintarkastajat tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä hallitukselta
kirjallisesti vaatii sen koollekutsumista käsittelemään ilmoitettua asiaa.
Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava aikaisintaan neljän viikon ja viimeistään kolmea
päivää ennen kokousta, joko yhdessä Kotkan kaupungissa ilmestyvässä
suomenkielisessä sanomalehdessä tai postitse jokaiselle jäsenelle erillisellä kutsulla tai
jäsenlehdessä olevalla kutsulla.
12 ∋
Seuran kokouksista on aina pidettävä pöytäkirjaa ja kokous valitsee aina puheenjohtajan
ja sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, joiden tulee saada pöytäkirja
tarkastettavaksi kahden viikon kuluessa kokouksesta. Varsinaisissa kokouksissa
käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokous:
1. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
2. Esitetään tilintarkastuskertomus.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
5. Käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten nostamat, kokouskutsussa olleet,
kysymykset.
Syyskokous:
1. Valitaan hallituksen jäsenet: ylimelamies, melamies, sihteeri, rahastonhoitaja ja
kalustonhoitaja sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen.
2. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
3. Valitaan jaostojen keulamiehet.
4. Valitaan tarvittaessa tarkastus-, mittaus- ja kilpailulautakunnat sekä huvitoimikunta.
5. Vahvistetaan talousarvio.
6. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kaluston käyttö- ja säilytysmaksujen
määrä.
7. Käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten nostamat, kokouskutsussa olleet,
kysymykset.
Mikäli jäsen tahtoo esittää jonkin asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen

siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
13 ∋
Jos jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai
ylimelamiehelle tai seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuu
kaikista muista velvollisuuksista paitsi niiden hänelle kuuluvien maksujen
suorittamisesta, joihin on määräajassa sitouduttu.
Seura voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta yli puolen vuoden ajalta. Päätöksen jäsenrekisteristä poistamisesta tekee
seuran hallitus.
14 ∋
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö ne velvollisuudet, joihin hän seuraan
liittymällä on sitoutunut tai menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolellla vaikeuttaa
seuran toimintaa tahi rikkoo kunnian käsitteitä taikka toimii rikoslakia vastaan.
Seurasta erotetun on luovuttava seuran tunnukset, jotka seura lunastaa alkuperäisestä
arvosta.
Seuran majan alueella tai seuran järjestämissä tilaisuuksissa tapahtuvan väkijuomien
törkeän väärinkäytön on katsottava ehdottomasti aiheuttavan seurasta erottamisen.
15 ∋
Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa
vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä.
16 ∋
Jos seura hajoaa tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen Kanoottiliitto r.y:lle
käytettäväksi kanoottisoutuharrastuksen levittämiseen Suomen suomenkielisen väestön
keskuudessa.
17 ∋
Muuten noudatetaan yhdistyslakia.

