Anonyymit Sinkut Seuran
säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry
ja sen kotipaikka on Jyväskylä

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ja edistää sinkkujen yhteistä toimintaa ja harrastamista.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia, retkiä ja
harrasteryhmiä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun ja neuvottelee
sponsorisopimuksia.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yli 18vuotias “sinkku” ikään, sukupuoleen,
poliittiseen taikka uskonnolliseen vakaumukseen katsomatta ja joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja maksaa jäsenmaksun
Jäsenen on oltava sinkku yhdistykseen liittyessään, mutta jos jäsenyyden aikana pariutuu niin
jäsenen ei tarvitse erota yhdistyksestä, ellei niin halua.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko kirjeitse tai

sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä. Jäsenen erotessa
jäsenmaksua ei makseta jäsenelle takaisin.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolelle
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Hallitus päättää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta edellisenä vuonna marraskuuhun
mennessä. Jäsen saa yhdistyksen jäsenyyden ja jäsenkortin maksettuaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksu määrätään kalenterivuosittain. Jäsenen liittyessä jäsenmaksu on täysimääräinen ja
voimassa liittymishetkestä kuluvan vuoden loppuun asti. Marraskuun ensimmäisen päivän
jälkeen liittyneen jäsenen jäsenmaksu kattaa seuraavan vuoden jäsenmaksun.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kahteen kuukauteen sen erääntymisestä.

6. Jäsenrekisteri.
Anonyymit Sinkut Seura kerää www.anonyymitsinkutseura.fi käyttäjistä,joilla on asiakas,
palvelu, tai jäsenyyssuhde, henkilötietolain 8.1 pykälän 5kohdan mukaista käyttäjätietokantaa,
jonka tarkoituksena on käyttäjien :
1)

Tietojen, liitännäisten palvelujen ja profiloinnin ylläpitäminen

2)

Yhdistyksen rekisterin ylläpitäminen

Rekisterin tietoryhmät.
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot käyttäjästä:
1) Yhteystiedot (Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, kaupunki, osoite, maa)
2) Demografiatiedot (syntymäaika)
3) Sukupuoli (mies/nainen)
4) Muut tiedot ((Kertomukset itsestä, onko kiinnostunut vetämään/järjestämään tapahtumia)
5) Rekisteröitymispäivä
6) salasana kryptattuna

Yhdistys sitoutuu pitämään kaikki jäsentensä tiedot salaisina, eikä niitä luovuteta kolmansille
osapuolille. Yhteistyökumppaneiden kanssa asioidessa jäsenrekisteriä hoitaa sihteeri, joka
huolehtii tietoturvasta.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään 4 ja enintään 5 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 3 ja enintään 4 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeitään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
helmimaaliskuussa.
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 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä yksi ääni. Jäsenelllä,
joka ei ole jäsenmaksua maksanut on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan kertomus.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuullisille.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

