Suomen Oriental Moodo liitto ry

Yhdistyksen säännöt
1. Nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää
epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMDliitto.

2. Kotipaikka
Kotipaikka Helsinki.

3. Tarkoitus ja toiminta
Suomen Oriental Moodo liitto toimii jäsenseurojensa edustamien itsepuolustus,
kamppailu ja terveysliikuntalajien katto/keskusjärjestönä. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää jäsenseurojensa edustamien lajien tunnettuutta ja
mahdollistaa näiden lajien kestävä harrastaminen Suomessa ja ulkomailla, ja täten
mahdollistaa jäsentensä fyysisen kunnon ja terveyden kehittämisen, sekä oikean
urheilu ja moodohengen luomisen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


järjestää harjoitus ja valmennustoimintaa



antaa tietopuolista opetusta



toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, seminaareja ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja; omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta; hankkia luvan saatuaan varoja järjestäen huvi ja tanssitilaisuuksia,
keräyksiä ja arpajaisia; omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia; harjoittaa kustannus

sekä majoitus ja ravitsemusliiketoimintaa, tai muuta sellaista elinkeinoa tai
ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseen; sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita.

4. Yhdistyksen jäsenet
Suomen Oriental Moodo liiton varsinaisia jäseniä ovat seurat ja henkilöjäsenet.
Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä sekä kunniajäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäsenseuraksi voi liittyä Suomessa toimiva aatteellinen
rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen, jonka
toiminta on yhdistyksen hengen mukaista.

Varsinaiseksi henkilöjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka ei jo kuulu johonkin
OMDliittoon kuuluvaan seuraan ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja
tarkoituksen. Henkilöjäseniä ovat myös kaikki ne jäsenet, jotka kuuluvat johonkin
OMDliittoon kuuluvaan seuraan ja ovat hoitaneet velvoitteensa seuralleen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi puolestaan voidaan valita sellainen henkilö, joka on erityisen
ansioituneella tavalla työskennellut OMDliiton edustaman lajin eteenpäinviemiseksi.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi myös yksimielisesti hyväksyä henkilön jäseneksi ilman kirjallista
hakemusta henkilön annettua tähän suostumuksensa. Seurojen tulisi kuitenkin
hakea jäsenyyttä aina kirjallisesti ja kunniajäsenistä päättää aina istuva hallitus.

4a. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota Suomen Oriental Moodo liitosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta OMDliiton
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään OMDliitossa tai
jäsenyhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4b. Jäsenten velvollisuudet
Jäsenseurojen velvollisuus on ilmoittaa sovitusti jäsenistönsä lukumäärä sekä
suorittaa vuotuiset jäsenmaksut siinä ajassa kuin hallitus on asettanut.

Varsinaisilta jäsenseuroilta ja henkilöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous. Hallitus voi niin harkitessaan vapauttaa jäsenen liittymis tai
jäsenmaksusta asevelvollisuuden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn johdosta.

4c. Jäsenten oikeudet
Jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen
järjestämään toimintaan ja heillä on myös äänioikeus yhdistyksen kokouksessa sekä
oikeus asettua ehdolle hallitukseen tai muutoin toimia yhdistyksen toimielimissä.

Jäsenseuroilla ei ole erillistä äänioikeutta. Äänioikeus on vain henkilöjäsenillä, jotka
ovat hoitaneet velvoitteensa seuraansa tai OMDliitolle. Kannatus ja kunniajäsenillä
on kokouksissa puhe ja läsnäolooikeus, mutta ei äänioikeutta.

5. Hallitus
Suomen Oriental Moodo liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen
syyskokouksessa valitut henkilöt. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 48
varsinaisesta jäsenestä ja korkeintaan kolmesta varajäsenestä.

Syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä muut jäsenet hallitukseen, mutta
hallitukselle jätetään oikeus järjestäytyä itsenäisesti ja hallituksella on oikeus
tarvittaessa valita ulkopuoleltaan tarvittavia toimihenkilöitä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Jos hallitukseen valittu varsinainen
jäsen on eronnut tai erotetaan, toimii varajäsen hänen sijallaan. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Tilikausi ja Toiminnantarkastajat/tilintarkastajat
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi, tammikuun alusta joulukuun loppuun.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Syyskokous valitsee toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja tälle
varatoiminnantarkastajan/varatilintarkastajan sekä päättää heidän palkkioistaan.

7. Varsinainen kokous
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marrasjoulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
● Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
● Päätetään liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta.
● Hyväksytään talousarvio ja sen perusteet.
● Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja kokouspalkkiosta seuraavalle
toimintavuodelle sekä vahvistetaan toiminnantarkastajan/tilintarkastajan
palkkio.
● Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
seuraavalle toimikaudelle.
● Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja tälle
varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja.
● Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
● Esitetään hallituksen antama toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan/tilintarkastajan antama lausunto.
● Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös.
● Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
● Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen esitettävä se kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

8. Kokoustapa ja aika
Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen lähetetään jäsenille
sähköpostitse hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Lisäksi kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen käytössä olevissa medioissa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

10. Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

