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LUE SUOMEKSI! 
 

STADGAR 
 

Gällande stadgar 28.12.2020 
 

§1 Föreningens namn är Klassiska Båtar. Föreningens hemort är Lovisa. 
§2 Föreningens syfte är att bevara, restaurera och använda klassiska båtar i deras rätta element. Med klassisk båt 

avses gammal eller ny båt vars utformning är klassisk i skrov eller rigg. Föreningens styrelse beslutar i 
tveksamma fall om båten kan tillhöra denna kategori. För att fullfölja sitt syfte håller föreningen regelbundna 
möten, arrangerar tävlingar och andra evenemang, informerar om allt som kan ha betydelse för föreningens 
verksamhet och strävar efter att förse föreningen med ändamålsenliga utrymmen och anläggningar, såsom 
klubbrum och en brygga för medlemmarnas båtar. 

§3 Till medlem kan antas enskild person samt samfund eller stiftelse med rättshandlingsförmåga som omfattar 
föreningens syften. Årsmötet kan utse hedersmedlemmar, vilka har rösträtt och är befriade från erläggande av 
medlemsavgift. 

§4 Föreningens språk är finska och svenska. 
§5 För att finansiera sin verksamhet kan föreningen anordna olika slags evenemang och lotterier samt även kiosk- 

och förplägnadsrörelse vid de evenemang som föreningen anordnar. Föreningen kan motta donationer och 
testamenten och inneha sådan fast och lös egendom som behövs för verksamheten. 

§6 Föreningens verkställande organ är styrelsen, som utses varje år vid årsmötet. Styrelsen består av ordförande 
och sju (7) ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför när 
ordförande eller vice ordförande samt tre (3) ledamöter är närvarande. 

§7 Föreningens årsmöte hålls varje år i mars. Extra möte hålls om styrelsen så besluter. Föreningen sammankallas 
genom annons i minst en finsk- och en svenskspråkig ortstidning senast sju (7) dagar före mötet. 

§8 Vid föreningens årsmöte behandlas följande frågor. 
1. val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 
3. val av två (2) protokolljusterare och, två (2) rösträknare samt godkännande av föredragningslistan för 

mötet 
4. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 
5. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra 

ansvarsskyldiga 
6. verksamhetsplan, budget och medlemsavgift fastställs 
7. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen. 
8. val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant 
9. övriga ärenden 

§9 Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Bokslutet samt nödvändiga handlingar skall tillställas 
verksamhetsgranskaren senast två veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren skall avge sitt skriftliga 
utlåtande senast en vecka före årsmötet. 

§10 Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst 
tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringar eller upplösningen 
av föreningen skall anges i möteskallelsen. 

§11 Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas på hemorten i enlighet med föreningens syfte, som 
stadgas i §2. 

§12 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med sekreteraren eller 
kassören. 
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LÄS PÅ SVENSKA! 

SÄÄNNÖT 
 

Voimassaolevat säännöt 28.12.2020 
 

§1 Yhdistyksen nimi on Klassiset Veneet. Yhdistyksen kotipaikka on Loviisa. 
§2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää klassisten veneiden perinteitä, säilyttää, kunnostaa ja käyttää klassisia 

veneitä niiden oikeassa elementissä. Klassisella veneellä tarkoitetaan vanhaa tai uutta venettä jonka runko tai 
takila on muotoilultaan klassinen. Yhdistyksen hallitus päättää epäselvissä tapauksissa onko vene luettavissa 
tähän kategoriaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää säännöllisiä kokouksia, järjestää kilpailuja ja 
muita tapahtumia, tiedottaa kaikesta millä voi olla merkitystä yhdistyksen toiminnalle ja pyrkii hankkimaan 
itselleen tarkoituksenmukaisia tiloja ja rakenteita, kuten kerhohuoneiston ja laiturin yhdistyksen jäsenten 
veneille. 

§3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö sekä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen. Vuosikokous voi nimittää kunniajäseniä, joilla on äänioikeus ja jotka ovat 
vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta. 

§4 Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. 
§5 Toimintansa rahoittamisäksi yhdistys voi järjestää erilaisia tapahtumia ja arpajaisia sekä myös kioski- ja 

kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja ja omistaa sellaista kiinteää ja irtainta omaisuutta jota toiminnassa tarvitaan. 

§6 Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta, joka valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Johtokunta koostuu 
puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) johtokunnan jäsenestä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin 
ja taloudenhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä vähintään puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä. kolme (3) johtokunnan jäsentä. 

§7 Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään jos hallitus niin 
päättää. Yhdistyksen koollekutsuminen tapahtuu lehti-ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- 
ja yhdessä ruotsinkielisessä paikkakunnan lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

§8 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä hyväksytään kokouksen 

työjärjestys 
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
8. valitaan yksi toiminnäntarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
9. muut asiat 

§9 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja välttämättömät asiakirjat tulee toimittaa 
toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

§10 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. 

§11 Yhdistyksen purkautuessa sen varat tulee käyttää kotipaikkakunnalla sen mukaisesti mitä §2 säädetään 
yhdistyksen tarkoituksesta. 

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


