SÄÄNNÖT
1§ OSAKASKUNNAN NIMI, KOTIPAIKKA JA YHTEINEN ALUE
Osakaskunnan nimi on Vehkajärven vene- ja uimapaikka (211-495-878-2) ja sen kotipaikka
on Kangasalan kunta.
Osakaskunnan tilit ja hallinto on yhteinen Vehkajärven venevalkaman (211-495-878-1)
osakaskunnan kanssa. Kokoukset pidetään yhtäaikaisesti siten, että käsiteltävästä asiasta
riippuen äänestysluettelona käytetään kyseisen osakaskunnan osakasluetteloa, ja osakkaan
äänimäärä on osakkaan osuusluku.
Kun käsitellään hallintoa ja muita yhteisiä asioita, osakkaan äänimäärä muodostuu osakkaan
kummankin osakaskunnan yhteenlasketusta osuusluvusta.
2§ TOIMIELIN, SEN VALITSEMISTAPA JA TOIMIPAIKKA
Osakaskunnan toimielimenä on kolmijäseninen hoitokunta
Nämä ja henkilökohtaiset varahenkilöt valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan varsinaisessa
kokouksessa.
Hoitokunta on yhteinen Vehkajärven venevalkaman (211-495-878-1) osakaskunnan kanssa.
3§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Nimenkirjoitusoikeus on kahdella hoitokunnan jäsenellä yhdessä.
4§ OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään kahden vuoden välein lokakuun loppuun
mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja ja tarpeen mukaan sihteeri ja
ääntenlaskijat .
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Tehdään ja hyväksytään äänestysluettelo
5. Esitetään edellisen kauden toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jossa päätetään mm. tulo- ja menoarviosta, edellisen
vuoden ylijäämän käyttämisestä ja osakkailta mahdollisesti perittävistä maksuista
8.Valitaan hoitokunta ja varahenkilöt seuraavalle toimikaudelle
9.Valitaan varainhoidon tarkastaja ja tälle varahenkilö.
10. Päätetään hoitokunnan ja varainhoidon tarkastajan palkkioista ja kulukorvauksista
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
5§ OSAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Osakaskunnan tarpeellisia menoja varten osakaskunnan kokous voi määrätä osakkaiden
suoritettavaksi maksuja, joiden perusteena on kunkin osakkaan osuuden suuruus.
6§ HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS

Osakaskunnalla on tehtäväänsä varsinaisessa kokouksessa valittu varainhoidon tarkastaja ja
hänen varahenkilönsä.
7§ TILIKAUSI
Osakaskunnan tilikausi on yksi vuosi.
Osakaskunnan tilit, toimintakertomus, tilivuoden kuluessa kertyneet pöytäkirjat ja muu
tarpeellinen aineisto on annettava syyskuun loppuun mennessä varainhoidon tarkastajalle,
jonka on annettava kirjallinen kertomuksensa hallinnon ja tilien tarkastamisesta hoitokunnalle
15.10. mennessä.
8§ OSAKASKUNNAN KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT
1. Kokouksista tiedotetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan
kirjekortilla niille, jotka sitä erikseen pyytävät.
2. Muut tiedoksiannot saatetaan osakkaiden tietoon 1. kohdassa mainitulla tavalla.
9§ MUUT SÄÄNNÖT
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan osakaskunnan toiminnassa
yhteisaluelakia.
Edellä olevat osakaskunnan säännöt on hyväksytty osakaskunnan kokouksessa 17.9.2011 ja
ne alistetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen vahvistettavaksi.
Kangasalla 17.9.2011
Kokouksen puheenjohtaja ___________________
Olemme tehtävään valittuina tarkastaneet tämän pöytäkirjan liitteen ja todenneet sen oikein
laadituksi.
Kangasalla 17.9.2011

Pöytäkirjan tarkastajat:

___________________________________

______________________________

