KAJAANIN ELOKUVAKERHO RY.
Säännöt
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho, nimi on KAJAANIN
ELOKUVAKERHO R.Y. ja kotipaikka on Kajaanin kaupunki.
2§
Tarkoitus ja toimintamuodot
Kerhon tarkoitus on välittää elokuvakulttuuria ja syventää elokuvaharrastusta. Kerho
toteuttaa tarkoitustaan:
a) esittämällä ja esittelemällä jäsenilleen merkittävää elokuva-aineistoa,
b) järjestämällä elokuvan ja yleensä visuaalisen kulttuurin koulutustilaisuuksia
c) ottamalla kantaa paikallisiin sekä maan vallitseviin elokuvakulttuurioloihin
d) toimimalla muilla edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi
Tarkoituksena ei kuitenkaan ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
3§
Jäsenet
Kerhon jäseneksi voi päästä kirjallisen hakemuksen perusteella, jonka kerhon hallitus
hyväksyy. Kerhon hallitus päättää myös jäsenten erottamisesta yhdistyslain mukaisin
perustein ja menettelyin. Jäsenet suorittavat kevät- ja syyskaudella jäsenmaksun, jonka
suuruuden hallitus määrää.
4§
Kerhon kokoukset
Hallitus kutsuu koolle kerhon vuosikokouksen, joka pidetään helmi-maaliskuun kuluessa. Lisäksi kerho voi kokoontua ylimääräisiin kokouksiin hallituksen kutsusta tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä esittämäänsä tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii.
Kutsu kokouksiin on julkaistava paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjeitse kaikille jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja lisäksi esitettävä vuosikokousta edeltävän kerhoesityksen yhteydessä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2) esitetään hallituksen toiminta- ja viimeksi kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta sekä toiminnantarkastajan siitä antama lausunto,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4) päätetään hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta sekä muista kertomuksen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä,
5) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

5§
Hallinto
Kerhon hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä vähintään nolla ja
enintään kolme varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee kerhon vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan ja muita valiokuntia, joihin voidaan kutsua
myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Hallitus voi valita kerholle toiminnanjohtajan, joka voi toimia myös kerhon sihteerinä.
Tällöin hallituksen jäsenistä ei erikseen valita sihteeriä.
Hallituksen tehtävänä on määrätä kerhon jäsenmaksu, pitää luetteloa kerhon jäsenistä,
valmistella asiat kokouksia varten, kutsua koolle kokoukset, tehdä aloitteita kerhon tarkoituksien toteuttamiseksi, toimeenpanna kerhon tekemät päätökset ja hoitaa kerhon
taloutta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
kolme muuta jäsentä on paikalla.
6§
Kerhon tili- ja toimintakausi
Kerhon tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Toimintakausi jakaantuu kevät- ja syyskauteen.
7§
Nimenkirjoittajat
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kumpikin yksin.
8§
Kerhon purkaminen
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa
kerhon kokouksessa, jolloin vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä päätöstä kannattaa.
Jos kerho purkautuu, käytetään sen jäljelle jääneet varat kerhon tarkoituksen mukaiseen
elokuvakulttuurin edistämistoimintaan purkamista varten kokoon kutsutun kokouksen
päätöksen mukaisesti.
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