Suomen Vapaa Partioryhmä ry,
Finlands Fria Scoutbrigad rf
Säännöt
1§

Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaa Partioryhmä ry, Finlands Fria Scoutbrigad rf ja sen kotipaikka on
Helsinki.

2§

Suomen Vapaa Partioryhmä, Finlands Fria Scoutbrigad, jäljempänä Ryhmä, on partiolippukuntien
muodostama yhdistys, joka pyrkii partioliikkeen ja partioaatteiden levittämiseen Suomen nuorison
keskuuteen kieli-, uskonto- ja muista rajoista riippumatta. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää koulutus-, retki- ja leiritoimintaa, sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

3§

Rekisteröity partiolippukunta, joka haluaa liittyä Ryhmään, lähettää ilmoittautumisessaan
Keskusvaliokunnalle sääntönsä ja muut tiedot sekä ilmoituksen jäsenluvusta ja johdosta. Uudet jäsenet
hyväksyy vuosikokous. Eroava lippukunta ilmoittaa samoin erosta yhdistyslain mukaisesti.

4§

Kahdesti vuodessa, keväällä ennen 15. päivää huhtikuuta ja syksyllä ennen 30. päivää marraskuuta,
kokoontuvat Ryhmän lippukuntien edustajat Ryhmän varsinaisiin kokouksiin päättämään yhteisistä
asioista. Kokouksen kutsuu koolle Keskusvaliokunta. Kutsu on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen
Ryhmän lippukunnille sähköpostitse tai postitse.

5§

Kullakin lippukunnalla on oikeus tehdä ehdotuksia asioista, jotka otetaan esille Ryhmän varsinaisessa
kokouksessa.. Ehdotukset on lähetettävä Keskusvaliokunnalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kevät- tai syyskokousta, jotta niistä voidaan ilmoittaa Ryhmän lippukunnille hyvissä ajoin ennen
kokousta.

6§

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Keskusvaliokunta katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään puolet
lippukunnista vaatii sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Kutsu ja esityslista julkaistaan
viimeistään viikkoa ennen kokousta.

7§

Ryhmän kokouksessa kullakin ryhmään liittyneellä lippukunnalla on yksi (1) ääni kutakin alkavaa
kahtakymmentäviittä (25) jäsentä kohden. Ryhmän kokoukseen on kukin Ryhmään liittynyt lippukunta
oikeutettu valitsemaan yhden (1) edustajan kutakin alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsentä
kohden. Lippukunnan edustajan äänimäärä, joka voi olla nollasta viiteen (0-5) ääntä, määrätään
lippukunnan antamassa valtakirjassa. Yksi edustaja voi käyttää kuitenkin korkeintaan viittä (5) ääntä.
Suomen Partiolaisiin kuuluvien lippukuntien äänimäärät lasketaan Suomen Partiolaisten
jäsenrekisteristä. Tammi-heinäkuussa pidettävissä kokouksissa jäsenmääränä käytetään edeltävän
vuodenvaihteen tilannetta, elo-joulukuussa pidettävissä kokouksissa käytetään edeltävän heinäkuun
viimeisen päivän tilannetta. Keskusvaliokunta vahvistaa muiden lippukuntien äänimäärät.
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8§

Ryhmän kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
I

esitetään Keskusvaliokunnan kertomus kuluneelta toimintavuodelta, tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Keskusvaliokunnalle

II

vahvistetaan mahdolliset Ryhmää koskevat ohjesäännöt ja päätetään muista asioista, joista
5§:ssä mainitulla tavalla on ajoissa ilmoitettu

Ryhmän syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
I

valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi Keskusvaliokunnan puheenjohtaja, viidestä
kymmeneen (5-10) jäsentä sekä nollasta kolmeen (0-3) varajäsentä Keskusvaliokunnaksi, joka
toimii Ryhmän hallituksena

II

valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toiminnantarkastaja ja tälle varamies

III

valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi taloudenhoitaja

IV

vahvistetaan mahdolliset Ryhmää koskevat ohjesäännöt ja päätetään muista asioista, joista
5§:ssä mainitulla tavalla on ajoissa ilmoitettu

V

hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio Ryhmälle sekä päätetään alkavan vuoden
jäsenmaksu eli ryhmävero, sen kantotapa ja -aika

9§

Ryhmän tilikausi on kalenterivuosi.

10 §

Ryhmän hallituksen eli Keskusvaliokunnan muodostavat vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja,
varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet. Keskusvaliokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeellisiksi katsomansa
virkailijat.
Keskusvaliokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet
jäsenistä ovat saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

11 §

Keskusvaliokunnan tehtävänä on:
I

edustaa Ryhmää ulospäin,

II

pitää huolta Ryhmän kokousten koollekutsumisesta,

III

pitää huolta Ryhmän kokousten päätösten toimeenpanemisesta,

IV

hoitaa Ryhmän yhteisiä rahavaroja; tilit näistä tehdään kalenterivuosittain,

V

vastaanottaa ilmoitukset Ryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta,

VI

päättää ansiomerkkien jaosta,

VII

päättää avustusten myöntämisestä Ryhmän tilaisuuksiin.
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12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan Ryhmän varsinainen kokous edellyttäen, että asiasta
on ajoissa 5§:ssä määrätyllä tavalla ilmoitettu ja että muutokset hyväksytään vähintään ¾:n
ääntenenemmistöllä. Jos tarpeellista ääntenenemmistöä ei ole saatu, asia lykkääntyy seuraavaan
varsinaiseen kokoukseen, jossa asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

13 §

Ryhmän purkautumisesta päättää Ryhmän varsinainen kokous samalla tavalla kuin sääntöjen
muutoksesta (12 §) päättäen samalla, miten menetellään yhteisen omaisuuden kanssa. Omaisuus
annetaan partioliikkeen tai muuten nuorison hyväksi toimivan yhdistyksen käytettäväksi kuitenkin sillä
ehdolla, että jos yhden vuoden kuluessa muodostuu liitto tai yhdistys, jota voidaan pitää Ryhmän
suoranaisena jatkona, varat luovutetaan tämän käytettäväksi.

14 §

Ryhmän nimen kirjoittaa Keskusvaliokunnan puheenjohtaja yksin tai Keskusvaliokunnan
varapuheenjohtaja toisen Keskusvaliokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.

15 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Vapaa Partioryhmän syyskokouksessa 24.11.2010.

