HEREILLÄ TANSSISSA! ry

SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on HEREILLÄ TANSSISSA!!! ja sen kotipaikka on Helsinki ja toimintaalueena koko Suomi.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, tukea ja kannustaa lasten ja nuorten tanssitoimintaa ilmenevien tarpeiden mukaan sekä siihen liittyviä yleisiä tanssitaiteen ideoita ja
toimintoja, selkeän huomion kohteena koulujen sekä erityisryhmien tanssitoiminta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ideoi, suunnittelee ja toteuttaa tarkoituksensa
suuntaista toimintaa neuvottelujen, koulutuksen, tapahtumien, varainhankinnan ym. muodossa pyrkien yhteistyöhön mahdollisimman monien toimijain kanssa. Tiedotustoiminta ja
tanssin tunnetuksi tekeminen ovat korostetun tärkeä osa toimintaa, osana mahdollisuuksien
mukaan myös pienimuotoiset yleisötilaisuudet.Tärkeä tavoite on myös lasten ja nuorten
tanssitoiminnan piirissä ansioituneesti toimineitten henkilöiden ja yhteisöjen työn
huomioiminen.
3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi kutsutaan ja voi liittyä henkilöitä, jotka ovat osoittaneet
valmiutensa toimia yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen mukaisesti. Jäsenet hyväksyy
ehdotuksen pohjalta yhdistyksen johtokunta.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Perustamisvaiheessa peritään 20 euron liittymismaksu.
5. Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 3 henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja ja
jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Muiden kuin puheenjohtajan
erovuoroisuus arvotaan ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Johtokunnan varajäsenet
kutsutaan kokouksiin myös varsinaisen jäsenen osallistuessa, jolloin he voivat osallistua
käsittelyyn mutta eivät äänestykseen. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Johtokunta päättää myös mahdollisista yhdistyksen hallinnassa olevista varoista ja
omaisuudesta sekä myönnettävistä stipendeistä ja vastaavista muista kannustushuomiointitoimenpiteistä. Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita päätöstensä tueksi.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenellä on yksi ääni, jota käyttää
yhteisön valtuuttama henkilö, joka voi silti käyttää myös oman jäsenäänensä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille sähköposti- tai tekstiviestillä.
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan
lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan erovuorossa olevat johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/
varatilintarkastaja
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. 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 yhdistyksen varat siirtyvät Suomen Kulttuurirahaston Marketta
ja Mauno Viitalan nimikkorahastolle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat ja omaisuus samaan tarkoitukseen.

