PERUSTAMISSOPI}IUS

allekirioittaneeL perustamme läten Lahden Lauantainäyttämö
-nj.misen yhdistyksen j a hyväksymme si11e seuraavat säännöt :

Me

1s
Yhdistyksen nimi on Lahden Lauantainäyttämö ry
paikka on Lahden kaupunki.

ja sen koti-

2s
YhdisLyksen tarkoituksena on edistää näyttämötaiteen harrastusta ja kiinnostusta sitä kohtaan sekä 1ähentää toisiinsa
näytLämötaidetta harjoittavia ja siitä kiinnosLuneita henki1öitä ja muutoinkin toimla koti-paikkakunnallaan näyttämötaiteen hyväksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi_ yhdistys järjest,ää näyLtämöharjoituksia ja näytäntöjä sekä kokouksia ja juhlatil-aisuuksia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omi_staa kiinieää Ja
irtainta omaisuutta ja asianomaisella luva11a toimeenpanna
myyjäisiä ja arpajaisj-a sekä vastaanottaa lahjoituksia ja
testanenttej a.

3s
Yhdistyksen varsj-naiseksi j äseneksi voi liittyä
j okainen
yhdistyksen säännöt hyväksyr.ä henkilö , j onka ;lhd islyksen
johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen henl<i1ö
tai yhteisö, joka hyväksyy yhciistyksen säännöt. Kannatusjäsene11ä on yhdistyksen kokouksessa puhe- mutta ei äänioikeutta.
JäsenLen on suoritettava vuosittain jäsenmaksua, jonl-a suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.
4S

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka puheenjohtajan

Ja muut j äsenet valitsee vuodeksi_ kerrallaan yhdistyksen
vuosikokous. Johtokuntaan xuuluu puheenjohtajan 1isäksi 4-6
rnuuta jäsentä. Johtokunla valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaj an, sihteerin j a rahaslonhoit ajan.
Johtokunla kokoontuu puheenjohtajan t,at hänen estyneenä o11essaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
vähinlään puoleL jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan on saapuvilla. Asiat ratkaj-staan yksinkertaisella ääntenenemmistö11ä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohLajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5S
/

yhdistyksen nj-men kirioittavat

puheenjohtaja tar- varapuheen-

johtaia,,jompikumpiyhdessäsihteerintaj-rahastonhoitalan

kanssa.

6$
Yhdistyksen tilikausi

on kalenterivuosi-'

iohtokunnan vuosiTilinpäätös Larvtttavine asiakirioineen ia viimeistään
kaksi
kertomus on anneLtava tilintarkästaji11e
tulee anLaa
viikkoa ennen vuoslkokousta. Tilintarkastaiien
kirjalllnen lausuntonsa iohtokunnalle viimej-stään vilkkoa
ennen vuoslkokousta.

7S

yhdistyksen kokoukset kutsuu koo11e iohtokunta. Kokouskutsu
pä:-ää enne-n kokouson toimitet tava viimei-stään seitsemän ( 7 ) kuilekin
iäsene11e
kiriallisena
La joko 1ähettämä11ä kutsu
ilmoitustaululla'
yhdistyksen
tai ilmoittamalla siitä
BS

yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua'
ylimääräinen kokous pidetään,, kun iohtokunta katsoo siihen
varsinaiLa:_ kun vähintään 1/4 yhdist;iksen
olevan aihetta
j'l-moitettua
j
erityisesti
si-sta j äsenistä sitä ohtokunnaTta
neliänvaatii. Kokous on pidettävä Yhdisasiaa varten kiriallisJsti
esittämisestä.
toista (14) päivån kuluessa vaatj-muksen
yksi ääni' Päätöktyksen i<oloutsissa on iokaisella iäsene11ä
toisin määrälaissa
tai
set tehdään, e11ei näissä säännöiåsä
mennessä
Äänten
tä, yksinkertaisella ääntenenemmistö11ä.
vaaleismielipicie,
puheenjohtaian
tasan ratkaj-see kokouksen
sa kuitenkin arpa.

es
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsite11ään seuraavat asiat

:

Kokouksen avaus;

3

4.
K

sihteeri, kaksi
Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
ja
ääntenlaskiiaa;
kaksi
påviar.itjtt tarkastaiaa
Todetaankokouksenlaiilisuusiapäätösrraltaisuus;
Hyväksytään kokouksen työiäriestys ;
EsiteLääntilinpäätös,vuosikertomusjalilintarkaslaj ien lausunto;
Päätetään tilinpäätöksen valrvistamisesta ja vastuu-

?
J

vapauden myöntämisestä johtokunnalle

velvollisi_11e;

/

ja mui11e tili-

7.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloarvio sekä jäsenmaksun suuruus;

a

Yal-i-taan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet;

Valitaan kaksi tilintarkastajaa

a

varamiestä

ja

meno-

Ja hei11e kaksi

I

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikä1i yhdistyksen varsinai-nen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti
ilmoiteLtava johtokunnalle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisä11yttää kokouskutsuun.
10.

10

s

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(l/t1 ) enemmistö11ä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamlsesta tal yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat paikkakunna11a teatteritaidetta edistävään tarkoitukseen purkamisesta
päättäneen kokouksen päättämäLLä tavaiia.
Lahdessa 1,6. päivänä marraskuuta L9B4
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