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1 §  Nimi ja kotipaikka !

Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Primus r.y. ja sen kotipaikka on 
Espoo, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys tai 
seura. !

2 §   Tarkoitus ja toiminnan laatu !
Yhdistyksen tarkoituksena on ratsastusurheilun ylläpitäminen ja 
edistäminen. Seura harjoittaa jäsenilleen ratsastus-urheilua edistävää 
neuvontaa sekä koulutus- ja valmennustoimintaa. Yhdistys kuuluu 
jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto r.y.:hyn. Tarkoituksen 
toteuttamiseksi yhdistys järjestää ratsastuskilpailuja ja - harjoituksia. !

3 §  Seuran jäsenet !
Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy 
seuran tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen 
Ratsastajain-liiton sääntöjä ja päätöksiä. !
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta 
täyttänyt ratsastusta harrastava yksityinen henkilö. Juniorjäseneksi 
voi liittyä jokainen ratsastusta harrastava alle 18 vuotias yksityinen 
henkilö. !
Yhdistyksen kannattavaksi henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen 
yksityinen henkilö. Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi seuran  
hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran  
toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattaja-
jäsenmaksun. Kannattavalla henkilöjäsenellä ja/tai kannattavalla 
yhteisöjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa. !
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksellä seuran päätöksellä  
kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa  
tai ratsastusta urheiluna. Kunniajäsenellä on kokouksissa puhe- ja 
äänioikeus. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen ei ole 
velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua. !
Varsinaisilta ja juniorijäseniltä kannettavien jäsen- sekä 
kannattajajäsen-maksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous 
vuosittain. !
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. !

           
4 §   Seurasta eroaminen      
  !

Jäsen joka haluaa erota seurasta, tekee kirjallisen ilmoituksen seuran 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouk-
sessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, 
mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut  
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näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun 
asti. Jäsenen katsotaan eroavan seurasta, mikäli hän ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan.  !

5 §  Seurasta erottaminen !
Hallituksen tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä 
on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai ei muuten täytä näiden 
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran 
tarkoitusta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Hallitus päättää myös 
kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. 
Tällöin noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja 
määräyksiä. !
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen 
tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle 
sähköpostina jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen 
mukaan kuin siitä on erikseen määrätty. Erotetulla ei ole oikeutta 
vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. !

6 §  Seuran hallitus !
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 12 
(12) jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla täysi-ikäinen. !
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokous valitsee 
puheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta vuosittain. !
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee 
keskuu-destaan tai ottaa hallituksen ulkopuolelta sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. !
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa 
varapu-heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. !
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, sekä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan 
yksin-kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. !

            
7 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen    
  !

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja kukin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi 
yhdessä. Kyseisten henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä. !

8 §  Tilit !
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakir-
joineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan 
tarkastajalle viimeistään (1) viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään kahta (2 pv) päivää ennen kevätkokousta. !
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9 §  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen !

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimi-
tettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta julkai-
semalla kutsu yhdistyksen ilmoitustaululla tai yhdistyksen omassa 
lehdessä tai sähköpostina jäsenen ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. !

10 §  Yhdistyksen syyskokous !
Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä 
vuo-sittain syys-joulukuussa. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma 
- vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, joka voidaan määrätä eri      
   jäsenryhmille erisuuruiseksi 
- vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 
- valitaan hallituksen jäsenet  
- nimetään hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenistä 
- valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies 
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Ratsastajaliiton ja muiden      
  yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet    
  edustajien valitsemiseksi em. kokouksiin 
- käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 12 § mukaisesti vireille    
  panemat asiat. !

11 §   Yhdistyksen kevätkokous !
Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä 
vuosittain helmi-toukokuussa. Kevätkokouksissa käsiteltävät asiat: 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntä-   
  misestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
- käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 12 § mukaisesti vireille    
  panemat asiat       
  !

12 §  Yhdistyksen ylimääräinen kokous    
  !

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
ääni-oikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt 
siitä halli- 
tukselle kirjallisen esityksen. Kokouskutsussa on mainittava asia, 
jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on 
pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa esityksestä. 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa 
käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 
kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. !

13 §  Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa !
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Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä, kannattavia 
henkilöjäseniä lukuunottamatta, yksi ääni. Päätökset tehdään yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muissa asioissa 
tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Henkilövaalit 
on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä jonkun äänioikeutetun 
jäsenen sitä vaatiessa. !

14 §  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen !
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta 
yhdistyksen kokouksessa tehdään vähintään kolmen neljäsosan(3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. !
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. !
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen 
Eläin-suojeluyhdistys r.y.:lle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, varat 
käytetään samaan tarkoitukseen. !!!
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