Hyvinkään
Oratoriokuoro r.y.

SÄÄNNÖT

26.5.1982

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Oratoriokuoro r.y. ja sen
kotipaikka on Hyvinkää.
2§ Kieli

Yhdistyksen virallinen keli on suomi.

3§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kiinnostusta
kuoroteoksia kohtaan esittämällä etupäässä suurimuotoisia
kuoroteoksia, kuten oratorioita, messuja, motetteja sekä muuta
sakraalimusiikkia. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa
ylläpitämällä oratoriokuoroa. Toiminnan tukemiseksi yhdistys
voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
sekä järjestää konsertteja, arpajaisia ja keräyksiä.
Yhdistyksen jäsen ei saa palkkiota esiintymisistään yhdistyksen
järjestämissä tilaisuuksissa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole
voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen
toimintaan osallisille eikä toiminta muutenkaan saa muodostua
pääasiallisesti taloudelliseksi.
4§ Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat toimivat jäsenet, kannattavat jäsenet
sekä kunniajäsenet. Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi pääsee
jokainen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta
kuoronjohtajan esityksestä jäseneksi hyväksyy. Kuoronjohtajan
tulee tehdä jäseneksi ottamista koskeva esityksensä koelaulun
perusteella. Toimiva jäsen suorittaa vuosikokouksessa
määrättävän jäsenmaksun.
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä
henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilta se toivoo tukea
toiminnalleen. Kannattava jäsen suorittaa vuosikokouksessa
määrättävän jäsenmaksun.
Kunniajäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilöitä, jotka ovat
tehneet kuoron toiminnalle huomattavia palveluksia. Tällainen
päätös tullakseen voimaan edellyttää kahden kolmasosan
enemmistöä koko johtokunnasta. Kunniajäsen ei suorita
jäsenmaksua.
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5§ Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan
määräämänä aikana maaliskuun loppuun mennessä.
6§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä
jäsenille kirjallisesti tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen
kotipaikkakunnalla leviävässä johtokunnan hyväksymässä
sanomalehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai se on lehdessä
julkaistava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta,
lähetys- tai julkaisu- sekä kokouspäivää sanottuun määräaikaan
lukematta.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan
todistettavalla tavalla kirjallisesti.
7§ Yhdistyksen johtokunta
Yhdistyksen asioita hallituksena hoitaa johtokunta, jonka
yhdistys vuosikokouksessa valitsee vuodeksi kerrallaan.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.
Johtokunnan puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous.
Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan
varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan.
8§ Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri,
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä kuoronjohtaja – kaksi
yhdessä.
9§ Esitys johtokunnalle
Mikäli jäsen haluaa tehdä esityksen yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on esitys jätettävä yhdistyksen johtokunnalle
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
10§ Musiikkitoimikunta
Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan
kuoronjohtajan sekä neljä (4) äänenjohtajaa ja näille
henkilökohtaiset varamiehet.
Kuoronjohtaja ja äänenjohtajat varamiehineen muodostavat
yhdistyksen musiikkitoimikunnan. Kuoronjohtajan tehtävänä on
vastata yhdistyksen musiikillisesta toiminnasta sekä päättää
yhdessä musiikkitoimikunnan kanssa esitettävistä sävelteoksista
ja esiintymisistä.
Yhdistyksen johtokunnan sihteerillä on oikeus olla, ilman
äänivaltaa, läsnä musiikkitoimikunnan kokouksissa.
Musiikkitoimikunta, jossa kuoronjohtaja toimii puheenjohtajana,
on päätösvaltainen, jos neljä sen jäsentä on saapuvilla.
Päätökset tässä toimikunnassa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni. Kuoronjohtajan ollessa estynyt, hänen sijaisenaan toimii
musiikkitoimikunnan keskuudestaan valitsema äänenjohtaja.
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11§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta
voidaan päättää ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Tällaista päätöstä pitää olla kannattamassa vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä. Tämän lisäksi päätöksen on,
tullakseen voimaan, tultava hyväksytyksi vähintään yhtä
kuukautta vuosikokouksen jälkeen pidetyssä ylimääräisessä
yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä
annetuista äänistä.
Yhdistyksen mahdollisesti purkautuessa luovutetaan sen varat
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi Hyvinkään
kaupungissa.
13§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään yhdistyksen
toimintakertomus, tilit, tilinpäätös sekä tilintarkastajien
lausunto päättyneeltä tilikaudelta, vahvistetaan tilinpäätös
edelliseltä tilikaudelta, päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin
yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat
aihetta, päätetään toimivien ja kannattavien jäsenten
jäsenmaksun suuruudesta, maksuajasta ja –tavasta, valitaan
kuoronjohtaja, neljä (4) äänenjohtajaa sekä niille
henkilökohtaiset varamiehet seuraavaan varsinaiseen yhdistyksen
kokoukseen saakka, valitaan yhdistyksen johtokunnan
puheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet seuraavaan
varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen saakka ottaen huomioon,
että kuoronjohtaja kuuluu asemansa vuoksi itseoikeutettuna
johtokuntaan. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä niille
henkilökohtaiset varamiehet, niin ikään seuraavaan varsinaiseen
yhdistyksen kokoukseen saakka sekä käsitellään muut yhdistyksen
jäsenten tai johtokunnan esittämät asiat.
14§

Muissa kohdin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.

