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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Poropadel ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää padel-harrastusta
yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä Pohjois-Suomessa sekä edistää
jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa
urheiluhenkeä ja pysyvää padel-harrastuneisuutta sekä tarjota
jäsenilleen ammattilaistason valmennusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa:
-järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
-antaa tietopuolista opetusta
-toimeenpanna kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.
-toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen
luvan.
-harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta
ja kiinteää omaisuutta.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 50 euroa.
Vuoden 2021 lokakuu-joulukuu ajalta jäsenmaksua ei peritä.

4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kaksin.

6. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi
toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse. Etäosallistuminen kokouksiin on
mahdollista.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
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Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

10. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilöt,
jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja eettisiä
periaatteita.

Kunniajäseneksi voi hallitus nimetä henkilön, joka on merkittävästi
edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen vapautuu vuosittaisista
jäsenmaksuista.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa
suorittamalla tapauskohtaisesti katsotun kannattajajäsenmaksun.

11. Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun
ilmoitus on tehty. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta, vaikka
kalenterivuosi olisi kesken.
Mikäli yhdistyksen jäsen jättää kuusi kuukautta sitten erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta, jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

12. Jäsenen erottaminen
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli hän varoituksesta
huolimatta:
-Rikkoo yhdistyksen sääntöjä
-Vahingoittaa yhdistyksen mainetta yhdistyksen toiminnassa tai sen
ulkopuolella.
-Käyttäytyy epäasiallisesti tai rikkoo tietoisesti Suomessa
kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.


