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1 § Yhdistyksen nimi on Pro Karhusaari ry ja kotipaikka on Espoon
kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää Karhusaaren
kulttuurihistoriallisesti arvokas maatilakokonaisuus sekä
edistää senrakennusten ja puutarhojen kunnostamista. Yhdistys
edistää alueelle soveltuvaa toimintaa ja aineettoman
kulttuuriperinnön dokumentointia ja välittämistä asukkaiden
yhteisöllisyyden ja identiteetin vahvistamiseksi. Lisäksi yhdistys
pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja
kiertotaloutta.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:
kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja,
työpajoja, seminaareja, taidenäyttelyitä, koulutusta ja juhlia,
harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tehdä
aloitteita eri viranomaisille, olla yhteistoiminnassa muiden alan
järjestöjen ja asukasyhdistyksien kanssa.Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi harjoittaa ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi
sen tarkoituksen toteuttamiseen: kerätä jäsenmaksuja, järjestää
maksullisia tilaisuuksia ja myyntitapahtumia, ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa
yhdessä toimipaikassa kahvilaliikettä ja tilavuokraustoimintaa.
3 § Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja
kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen
kevät- ja syyskokous päättää kunniajäsenistä. Kunniajäsen ei ole
velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua. Yhdistyksen
jäsenkokouksissa äänioikeus on jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla
jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kannattajajäsenillä ei ole
äänioikeutta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä,
jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä
vuonna. Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle.
4 § Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 3-8 muuta
jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja
hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuoden jälkeen
puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia. Hallitus valitsee
keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan
tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan, sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Mikäli äänet menevät
tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja yksi
hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen 2 jäsentä yhdessä.
6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajalle
tilikauden päättymistä seuraavan helmikuun loppuun mennessä.
Toiminnantarkastajan on jätettävä tarkastuskertomuksensa
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hallitukselle kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen luovuttamisesta.
7 § Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä viimeistään tilikautta
seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsut toimitetaan
kullekin jäsenelle 14 päivää ennen kokousta tavallisessa postissa
tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevätkokouksen käsiteltäväksi tai päätettäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksen päätökseksi
tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa arpa. Kevätkokous käsittelee edellisen tilikauden
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
toiminnantarkastuskertomuksen, päättää tilinpäätöksen
vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille ja käsittelee muut kokouskutsussa mainitut
asiat.
8 § Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
Kokouskutsut toimitetaan kullekin jäsenelle 14 päivää ennen kokousta
tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi tai päätettäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Syyskokous hyväksyy
toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle kalenterivuodelle,
päättää jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle,
valitsee hallituksen puheenjohtajan, päättää hallituksen muiden
jäsenten lukumäärän, valitsee hallituksen muut jäsenet ja
varajäsenet, valitsee toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä
ja käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9 § Yhdistyksen sääntömuutokset vaativat yhdistyksen jäsenten
sääntömääräisen kokouksen hyväksymisen 3/4 äänten enemmistöllä
annetuista äänistä.
10 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen jäsenten
sääntömääräisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisen jälkeen yhdistyksen
varat luovutetaan Karhusaaren alueen omistajalle (Espoon kaupunki)
käytettäväksi Karhusaaren alueen hyväksi. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi on sen varat käytettävä samalla tavalla.

