Kabe Järvi-Suomi ry – Liittymislomake
Tähdellä (*) merkatut kentät ovat pakollisia

Nimi *

_____________________________________________________________________

Sähköposti *______________________________________________________________________
(Jos on)
Puhelinnumero * _________________________________________________
Lähiosoite *______________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka *____________________________________________________
Jäsenlaji *:

Varsinainen jäsen tai

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Rinnakkaisjäsen

_______________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toimitettuasi hakemuksen ja maksamalla liittymis- ja jäsenmaksun haet jäsenyyttä ja hyväksyt
yhdistyksen säännöt Kabe Järvi-Suomi ry:ssä. Tietojen käsittelyn jälkeen saat postitse yhdistyksen
jäsentarran, joka toimii merkkinä jäsenyydestä.
Liittymis- ja jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille omatoimisesti heti liittymislomakkeen
täyttämisen ja lähettämisen jälkeen.
Tilinumero: FI66 5600 0520 5575 81
Viite: Kabe ”etunimi, sukunimi”
Lisätietoa liittymisestä antaa Seppo Heikkinen: 040 5121 944.
Jäseneksi liittymisen voit tehdä myös sähköisesti osoitteessa:
www.kabejarvisuomi.fi
Lähetä lomake osoitteella:
Kabe Järvi-Suomi ry
Seppo Heikkinen
Puijonsarventie 65 A 3
70260 Kuopio

Kabe Järvi-Suomi ry säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Kabe Järvi-Suomi ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää KABE-matkailuajoneuvokulttuuria ja pyrkiä parantamaan
siihen liittyvää liikennekulttuuria ja turvallisuutta. Yhdistys edistää jäseninään olevien KABEmatkailuajoneuvojen käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimii yhteistoiminnan ylläpitäjänä
jäsenten keskuudessa.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) Pyrkii kehittämään matkailuajoneuvojen turvallisuutta ja tarkoituksenmukaista käyttöä,
järjestämällä leiritilaisuuksissa ajokoulutusta ja asumisinfoja kesä- ja talvioloissa.
b) Harjoittaa jäsentensä opastusta sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
c) Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja toiminta-alueen päätöksentekijöille ja viranomaisille.
d) Järjestää kokouksia, leirejä ja matkoja jäsenilleen, sekä illanviettoja ja muita viihdetilaisuuksia.
e) Pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön laadukkaita matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan
niiden varustetasoon.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää omissa tilaisuuksissa pienimuotoista kioski- ja
ravintolatoimintaa, arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä KABE-matkailuajoneuvon käyttäjä, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Rinnakkaisjäseneksi voi liittyä samassa taloudessa asuva
perheenjäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyys voi säilyä vaikka jäsen
luopuisi KABE-merkkisestä ajoneuvosta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön tai yhteisön, jotka
haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.
5§
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
6§
Varsinaiselta jäseneltä ja rinnakkaisjäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruuden kummallekin jäsenryhmälle erikseen, päättää vuosikokous. Kunniajäsen on
jäsenmaksuista vapaa.
7§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja (3-6)
varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensimmäiset erovuoroiset arvotaan arvalla ja sitten
vuoron mukaan. Toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
tulevat pysyvästi estyneiksi hoitamaan heille kuuluvia tehtäviä, valitsee hallitus keskuudestaan

varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi tai kutsuu yhdistyksen koolle puheenjohtajan ja
hallituksen jäsenen täydennysvaaleja varten.
8§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on paikalla.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
taloudenhoitaja kukin yksin.
10§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1.–31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.
11§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-kesäkuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle
esitetty. Kokouksistaan ja muista tilaisuuksista yhdistys ilmoittaa jäsenilleen vähintään seitsemän (7)
päivää ennen ao. tilaisuutta henkilökohtaisella kutsulla, joko kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Lisäksi kokouksista ja tilaisuuksista ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen kokouksessa
on jokaisella varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
12§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
kuluvalle toimikaudelle.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset on toimitettava
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kymmenen (10) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
13§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Hyväksytty 15.4.2018 yhdistyksen vuosikokouksessa.
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