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1. Seuran nimi ja kotipaikka
Seuran nimi on Spartacore Fighters ry ja sen kotipaikka on Mäntsälä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin
liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että
kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja
terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään
seuratoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
-järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
-antaa tietopuolista opetusta
-toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, leirejä ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtainta ja kiinteää
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia
ja rahankeräyksiä.

3. Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Yhdistyksellä on perustajajäseniä. Perustajajäseniltä ei peritä
jäsenmaksua. Perustajajäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta
täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä
alle 18-vuotiaan henkilön. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä tai juniorijäsenellä on äänioikeus ja yksi
(1) ääni.

Kunniajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla
vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Asianosaisille on annettava
mahdollisuus tulla kuulluksi.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
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4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta kullekkin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous.

5. Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä.  Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 1 vuosi ja muiden
jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain on yksi (1)
hallituksen jäsen on erovuorossa. Hän voi asettua vaaleissa ehdolle
uudelle kaudelle. Hallitus voi päättää seuran omaisuuden myymisestä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

6. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen
määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

7. Tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

8. Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa. Seuran kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille, valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen
vuosi valitaan hallituksen jäsen erovuorossa olevan paikalle.
Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä
uudelleen. Kokouksessa valitaan yksi (1) tai kaksi (2)
toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi (1) tai
kaksi (2) tilintarkastajaa ja niin päätettäessä myös
varatilintarkastajaa.

9. Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, puhelimitse viestillä, sähköpostitse tai muuta sähköistä
viestintäkanavaa käyttäen.

10. Varojen käyttö seuran purkautuessa
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
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tarkoitukseen.


