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Voimassaolevat säännöt: 30.08.2021 16:23:00

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karhuseutu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä
voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä LAG Karhuseutu
(Local action group).

Yhdistyksen kotipaikka on Pori. Yhdistyksen kokouksia voidaan
järjestää myös muualla yhdistyksen toiminta-alueella.

2. Toiminta-alue

Yhdistyksen toiminta-alueena on pääsääntöisesti Eurajoki (Luvian
alue), Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Pori ja Ulvila. Lisäksi
toimintaa voidaan harjoittaa muilla alueilla kansallisesti ja
kansainvälisesti.

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia seudun eri tahojen yhteistyön
lisäämiseksi ja verkostoitumiseksi, paikallisten palveluiden
säilyttämiseksi, vähentää työttömyyttä, toimia palveluiden ja
työllisyyden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistää ja
kehittää alueen asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä kestävän
kehityksen periaattein.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- toimii paikallisen omaehtoisen toiminnan lisäämiseksi alueellaan,
jonka tavoitteena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden
säilyttäminen, maaseudun talouden toimintaedellytysten parantaminen
ja työpaikkojen säilyttäminen ja uusien työpaikkojen luominen.

- osallistuu EU:n ja kansallisten maaseudun ja kaupungin
kehittämisohjelmien toteuttamiseen sekä muuhun vastaavaan
toimintaan.

- edesauttaa ja ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja
verkottumista omalla toiminta-alueellaan kansallisesti ja
kansainvälisesti.

- järjestää kursseja, koulutus-, kokous ja esitelmätilaisuuksia sekä
jäsenilleen opintomatkoja.

- laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueellaan.

- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
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Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi toimeenpanna rahankeräyksiä,
järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa
lahjoituksia.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Karhuseutu-alueen kehittämisestä
kiinnostunut rekisteröity yhteisö tai säätiö, kunta tai yksityinen
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää
vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja 8-16 jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet pois lukien puheenjohtaja, jolle ei
valita henkilökohtaista varajäsentä. Ennen jäsenten valintaa
vuosikokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän.

Yhdistyksen hallituksen tulee edustaa tasapuolisesti aluetta
(huomioiden kuntaliitokset) ja sen asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä
sekä paikallista julkista tahoa (kolmikanta).

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, eli
kahden vuosikokouksen väliseksi ajaksi. Hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta, eli kolmen vuosikokouksen välinen aika.
Hallituksen jäsen edustaa valittua kolmikantaa kaksivuotisen
toimikauden ajan. Hallituksen jäsenistä vuosittain puolet (½) on
erovuoroisia.
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Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä
korkeintaan kuusi peräkkäistä vuotta. Rajausta ei voida soveltaa
kesken kaksivuotiskauden.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, sihteerin,
tarvittaessa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi kolmannesta hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Hallituksen työjaosto ja muut toimielimet

Hallitus voi asettaa keskuudestaan alaisuudessaan toimivan
työjaoston, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä 2-3 hallituksen jäsentä. Työjaoston
puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja. Työjaosto hoitaa
hallituksen määräämät asiat. Työjaoston toimikausi on sama kuin
hallituksenkin.

Työjaoston kokouksissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin
hallituksenkin kokouksissa.

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden
valmistelutehtäviin toimiala- ja aluekohtaisia työryhmiä, joihin
kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen tai varajäsen.

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa kutsua hallituksen työjaostoon
sekä toimiala- ja aluekohtaisiin työryhmiin myös asiantuntijajäseniä
yhdistyksen ulkopuolisista henkilöistä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
hallituksen varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän henkilön kanssa. Hallitus
voi oikeuttaa erikseen henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen
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yksin.

9. Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsema auktorisoitu
tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varajäsenet.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11. Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille sähköpostilla tai
postitse sekä julkaisemalla kutsu sähköisessä tiedotuskanavassa.

12. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä viimeistään huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kokous on
pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös postitse,
sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön
äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä.
Henkilökohtaista ääntä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin
määrätä,
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1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä,

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja
ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa,

3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen
omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide,
jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä
annetuista äänistä.

13. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus sekä
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus,

8. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle
toimikaudelle, valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen
tilalle ja muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet erovuoroisten tilalle,

9. valitaan auktorisoitu tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja
heille varajäsenet,

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. kokouksen päättäminen

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

14. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö
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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 (tai jos se lakkautetaan) yhdistyksen viimeinen kokous
määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseksi.


