Hormajärvi–yhdistys r.y:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hormajärvi-yhdistys r.y. ja sen kotipaikka Lohjan kunta.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Hormajärven veden suojelun, järven vaikutuspiiriin
kuuluvan luonnon suojelun, alueen maisemanhoidon, muunkin ympäristönsuojelun
ja asukkaiden yleisen viihtyvyyden edistäminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimii Hormajärven valuma-alueen
kiinteistönomistajien, valuma-alueen asukkaiden sekä nautintaoikeuden haltijoiden
yhdyssiteenä järven suojelua koskevissa asioissa, antaa heille neuvonta-apua,
pitää yhteyttä viranomaisiin sekä tekee tutkinta- ja valvontapyyntöjä ja toimii
muillakin samantapaisilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. Lisäksi yhdistys
järjestää esitelmä- ja muita valistustilaisuuksia, kilpailuja, juhlia sekä retkiä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä luonnolliset, että oikeushenkilöt, jotka
omistavat Hormajärven valuma-alueella kiinteistön tai muuten kuuluvat
Hormajärven vaikutuspiiriin tai ovat muuten kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
vuosikokous.
4. Hallitus sekä tilien ja hallinnon tarkastaminen
Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Vuosittain
jäsenistä puolet on erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen erovuorossa olevat
määrätään arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan tarvitsemansa toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä on kokouksessa
saapuvilla.
Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa yksi tilintarkastaja sekä hänelle varamies,
jotka tarkastavat seuraavan tilikauden tilit ja hallinnon.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen siihen
erikseen oikeuttamat kaksi henkilöä yhdessä.
6. Tilit
Yhdistyksen tilikausi alkaa vuosittain toukokuun 1. päivänä ja päättyy huhtikuun 30.
päivänä.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on
annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta.
7. Yhdistyksen vuosikokous ja sen koollekutsuminen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana
viimeistään syyskuussa.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenille
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
8. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa sillä olevat varat luovutetaan viimeisen kokouksen
päätöksen mukaisesti yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen.

