HOLLOLAN VIIHDEKUORO RY

SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Hollolan Viihdekuoro ry ja kotipaikka on Hollolan kunta
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on laulutaidon, lähinnä viihteellisen kuorolaulutaidon kohottaminen
paikkakunnalla. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestään konsertteja, laulajaisia ja musiikki-iltoja
ja avustaa viihde- ja muiden tilaisuuksien järjestämisessä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi valtakunnallisiin ja alueellisiin, musiikin harrastukseen liittyviin keskusjärjestöihin.
3§
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Toimivan jäsenen tulee suorittaa liittymis- ja jäsenmaksut, jotka yhdistyksen syyskokous vuosittain vahvistaa. Hallitus voi erottaa sellaisen
jäsenen, joka ei ole suorittanut määrättyjä maksuja.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavalla tavalla edistänyt
yhdistyksen tarkoitusperiä. Esitys kunniajäseniksi on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
4§
Yhdistys kutsutaan tarvittaessa kokoukseen ilmoittamalla siitä vähintään viikkoa aikaisemmin
joko kirjallisesti jäsenille tai sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.
Samoin toimitaan, jos vähintään 1/3 jäsenistä jonkin erityisesti ilmoitetun asian vuoksi
kirjallisesti vaatii hallitukselta kokousta
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä puheoikeus ja yksi ääni. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan
valitseman puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. Edellisten lisäksi hallitukseen
kuuluu kuoronjohtaja ja varajohtajat.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäiseen hallitukseen valittavista
jäsenistä kahden arvalla valitun jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallitus on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat läsnä.
6§
Hallitus valitsee itselleen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt ja
toimikunnat.
Hallituksen tehtävänä on
• hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta
• laatia vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta ja omaisuuden hoidosta
• laatia talousarvio seuraavalle toimikaudelle sekä toimintasuunnitelma seuraaville
vuosille
• laatia yhdistykselle tarvittavat ohjesäännöt
• huolehtia yhteydenpidosta eri tahoille

•

valvoa, että näitä sääntöjä ja yhdistyslakia noudatetaan

7§
Yhdistyksen musiikkilautakunnan muodostavat kuoronjohtaja, kuoron varajohtajat ja
ääntenvalvojat. Henkilöt toimivat vuoden kerrallaan ja heidät valitaan vuosikokouksessa.
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja
kaksi yhdessä.
9§
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös ja pöytäkirjat on esitettävä
tilintarkastajille seuraavan vuoden tammikuussa, kuitenkin vähintään 14 päivää ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee jättää lausuntonsa hallitukselle viimeistään 7 päivää
ennen vuosikokousta.
10 §
Syyskokouksessa joka pidetään marraskuun loppuun mennessä
• käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraaville vuosille
• vahvistetaan talousarvio sekä jäsenmaksut ja liittymismaksut seuraavalle toimikaudelle
• määritellään toimihenkilöiden palkkiot
• valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden varahenkilöt
• käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat
11 §
Kevätkokouksessa joka pidetään helmikuun loppuun mennessä
• käsitellään toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
• käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
12 §
Ehdotukset sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi voidaan ottaa esille
ainoastaan yleisessä kokouksessa ja ehdotuksen tulee saada vähintään ¾ annetuista äänistä
tullakseen hyväksytyksi. Päätöksen on tultava hyväksytyksi samalla tavoin vähintään kuukausi
myöhemmin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa tullakseen voimaan.
13 §
Yhdistyksen mahdollisesti purkautuessa luovutetaan varat laulua ja musiikkia harrastavalle
yhteisölle Hollolassa käytettäväksi kuorolaulannan edistämiseen
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1 § Ääntenvalvojat ( 1 x sopraano, altto, tenori ja basso) huolehtivat omassa ääniryhmässään
siitä, että
• kuoron jäsenet saavat tiedon kuoron kokoontumisista
• kuoron jäsenet käyvät säännöllisesti harjoituksissa ja esiintymistilaisuuksissa
Yhteistyössä kuoronjohtajan kanssa
• suunnittelee kauden ohjelman ja konserttien ohjelman
• tarkistaa toimiviksi jäseniksi pyrkivien kelpoisuuden tarvittaessa
• määrää tarvittaessa kuoron kokoonpanon eri esiintymistilaisuuksissa
2 § Nuotistonhoitaja huolehtii
• kuoron nuotistosta ja pitää niistä numeroitua luetteloa
• kuoron nauhureista ja soittimista
• nauhoituksien (kuva ja ääni) arkistoinnista
• hankkii tarvittavat nuotit
• pitää kirjaa välineistön lainauksista ja tilittää lainauksista tulevat korvauksen
rahastonhoitajalle
3 § Kahvitusemäntä huolehtii
• kuoroharjoituksien taukokahvien järjestämisestä
• kahvikassan tilityksistä ja pitää kirjaa hankinnoista
• hankkii tarvikkeet ja valmistelee vuorolistat kahvitusvuoroille
• ylläpitää laiteluetteloa
4 § Tiedottaja / arkistonhoitaja
• hoitaa kuoron sisäisen ja ulkoisen tiedotustoiminnan
• kokoaa leikekirjaan kaiken mahdollisen kuorosta julkaistun aineiston.
Leikkeissä mainittava julkaisun nimi ja päiväys.
• kerää kuorosta valokuva-aineistoa kansioihin varustaen ne tarvittavin kuvatekstein.
Leikekirja ja kuvakansio esitetään hallitukselle vuosittain tammikuussa.
5 § Kuoron suhdetoimintapomo
• huolehtii ääntenvalvojien avulla asukokonaisuuden tiedottamisesta kuorolaisille eri
tilaisuuksiin
• pukujen ja asusteiden osien hankinnasta ja lunastamisesta hallituksen määrittelemien
rajojen puitteissa
• päättää käytettävän esiintymisasun
• pitää luetteloa kuoron esiintymisasukokonaisuuksista (pukuohje)
• toimii kuoron yhdyshenkilönä asuasioissa sekä tarvittaessa muissa asioissa hallitukseen
päin.

