
MUUTOSEHDOTUKSET VIIPURIN GOLF RY:N SÄÄNTÖIHIN 

Muutosesitykset/lisäykset korostettu keltaisella, 

Poistoesitykset punaisella 

NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN 3§: 

3 § JÄSENET 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen 

perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenellä on oltava Viipurin Golf Oy:n 

yhtiöjärjestyksessä määritelty pelioikeus Viipurin Golf Oy:n omistamalla golfkentällä. 

Mikäli jäsen, mistä syystä tahansa, menettää pelioikeutensa Viipurin Golf Oy:n 

omistamalla kentällä, voi yhdistyksen vuosikokous erottaa hänet yhdistyksestä. 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää 

syyskokous. 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinais-, nuoriso-, ja kunniajäseniä. Nuorisojäsen on alle 21-

vuotias henkilö sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 21 vuotta. 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunnia-jäseneksi henkilön, joka on erityisen 

ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. 

 
 
Ehdotus 3§:n sisällöksi: 
 

3 § JÄSENET 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen 

perusteella jäseneksi hyväksyy. Jäseniltä perittävän liittymismaksun, ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinais-, nuoriso-, ja kunniajäseniä. Nuorisojäsen on alle 21-

vuotias henkilö sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 21 vuotta. 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen 

ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. 

 
 

NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN 4§: 

4 § JÄSENEN EROTTAMINEN 

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka 

käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin 

toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, voi 

hallitus erottaa yhdistyksestä. 

 
Ehdotus 4§:n sisällöksi: 

 4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan.  Ellei jäsenen eroilmoituksessa ole määrätty erikseen eroamispäivää, astuu ero 

voimaan välittömästi eroilmoituksen jättämisestä. 

Eroavalle jäsenelle mahdollisesti vajaaksi jääneen toimintavuoden maksettuja jäsenmaksuja 

ei palauteta. 

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka 

käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin 

toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, voi 

hallitus erottaa yhdistyksestä. 

 



NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN 5§: 

5 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

seitsemän (7) jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa 

vuosittain yksi kolmasosa (1/3) tai lähinnä yksi kolmasosa (1/3). Puheenjohtaja valitaan 

vuosittain. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajat ja 

muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä 

kirjallisesti vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 

arpa. 

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia. 

Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

 
Ehdotus 5§:n sisällöksi: 

 

5 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

vähintään neljä (4 ) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa 

vuosittain yksi kolmasosa (1/3) tai lähinnä yksi kolmasosa (1/3). Puheenjohtaja valitaan 

vuosittain. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajat ja 

muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä 

kirjallisesti vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 

arpa. 

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia. 

Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

 

NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN 10§: 

10 § VARSINAISET KOKOUKSET 

- - -  

Syyskokouksessa 

 valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 

 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

 valitaan  yksi (1) varsinainen tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. 

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan toistaiseksi. 

 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus sekä niiden erääntymisajankohta ja myöhästyneelle maksulle suoritettava 

viivästysmaksun suuruus 

 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

- - -  
 
 
 
 



Ehdotus 10§:n sisällöksi (kohtaan "syyskokouksessa"): 
 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen 

puheenjohtajaksi 

 Päätetään hallituksen jäsenten määrästä 

 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

 Tarvittaessa valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastajaa ja yksi (1) 

varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan 

tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja valitaan toistaiseksi. 

 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus sekä niiden erääntymisajankohta ja myöhästyneelle maksulle suoritettava 

viivästysmaksun suuruus 

 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


