Koivikon Suku Ry:n säännöt   (säännöt rekisteröity 7.4.1997)   



1§  Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koivikon Suku ry.  ja sen kotikunta on Kitee.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukumme tutkimista, vaalia suvun perinteitä, ylläpitää rekisteriä suvun jäsenistä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3§ Toiminnan laatu

Yhdistys toteuttaa tarkoitusperiään
	järjestämällä yhteisiä kokouksia,
	keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta ja kuvamateriaalia,
	selvittämällä suvun vaiheita ja saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon kirjallisessa muodossa, 
	jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet sekä
	omistamalla ja ylläpitämällä  Kiteen kaupungin Niinikummun kylässä sijaitsevaa sukuhautausmaata, joka käsittää Hautausmaa-nimisen tilan RN:o 1:5  ja Hautausmaaportti-nimisen tilan  RN:o 1:32 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muita avustuksia.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä maanviljelysneuvos Axel Emil Branderin (1839-1924) ja hänen puolisonsa Anna Amalia Branderin o. s. Telen (1846-1933) jälkeläiset ja heidän aviopuolisonsa. .
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseniksi muitakin yksityisiä henkilöitä.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5§ Jäsenmaksu

Jäsenilta peritään vuotuinen jäsenmaksu.
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6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,     jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa

 .
 

8§ Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on 1.5.–30.4.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
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10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen heinäkuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen paatokseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

12§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
               tilintarkastajien lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
    myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
	7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun      	     	    suuruus;
           8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
           9. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja;
         10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvään tarkoitukseen.






Patentti- ja rekisterihallitus


