1. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§.
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä annetaan seuraksi, nimi on Kalpaveljet.
2§.
Seuran kotipaikka on Tampereen kaupunki Hämeen läänissä, toiminta-alueena Tampere
lähiympäristöineen.
3§.
Seuran virallinen kieli on suomi.
4§.
Seura on perustettu marraskuun 23. päivänä 1956 ja sen tarkoituksena on edistää ja kohottaa
liikuntakasvatusta toiminta-alueellaan työskentelemällä miekkailun hyväksi innostaa jäseniään ja
muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä reippaan ja puhtaan
toverihengen juurruttamiseksi jäseniinsä.
Tähän päämäärään seura pyrkii järjestämällä miekkailuharjoituksia ja kilpailuja sekä
toimeenpanemalla näytöksiä ja juhlia.
Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla
rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
5§.
Toimintansa tehostamiseksi voi seura vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä
muodostaa tarpeelliseksi katsottavia epäitsenäisiä jaostoja kuten nuorisojaoston, naisjaoston jne.
Kuhunkin jaostoon kuuluvista seuran jäsenistä on seuran jäsenkortiston ohella pidettävä erillistä
jäsenkortistoa, ja seura voi liittyä jaostojen harjoittamaa urheilua edustaviin keskusjärjestöihin
vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä.
Mikäli jaosto haluaa seuran hallitukselta valtuudet jaoston julkiseen kilpailu-, iltama- tai muuhun
vastaavaan toimintaan, jaoston johtokunnan on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle
vähintään 14 vuorokautta ennen kyseistä tilaisuutta. Järjestetyn tilaisuuden tilitys ja sen
mahdollinen ylijäämä on vähentämättömän lähetettävä seuran hallitukselle viimeistään yhden
kuukauden kuluessa mainitusta tilaisuudesta.
Seura voi tulo- ja menoarvionsa yhteydessä vuosikokouksen päätöksellä varata jaostoille
määrärahoja jaostojen sisäistä toimintaa varten.
Toimintaansa varten jaostot valitsevat tammikuussa pidettävässä jaoston kokouksessa
puheenjohtajan ja 4 muuta jäsentä käsittävän johtokunnan. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta tekee seuran
hallitukselle jaoston ja seuran toimintaa koskevia ehdotuksia sekä toimeenpanee seuran ja sen
hallituksen tekemät päätökset ja antamat tehtävät. Seuran hallitus voi lisäksi antaa jaostoille
erikoismääräyksiä ja ohjeita, jotka eivät sisälly näihin sääntöihin.
II. Seuran jäsenet
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6§.
Seuran toimivaksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä puhdasmaineinen henkilö,
joka suorittaa jäljempänä mainittavat seuramaksut sekä sitoutuu noudattamaan seuran ja
kysymykseen tulevien urheilun keskusjärjestöjen säännöksiä ja päätöksiä sekä joka
kunniasanallaan vakuuttaa olevansa näiden keskusjärjestöjen mahdollisesti kysymykseen tulevien
säädösten mukaan amatööriurheilija. Jäsenen nimi, ammatti, osoite ja muut tarpeelliset tiedot
merkitään seuran ja asianomaisten jaostojen jäsenkortistoihin.
Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran
toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yleisessä kokouksessa ja sen tulee saada
2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Kannattajajäseniksi voi seura hankkia sekä fyysisiä että juridisia henkilöitä, jotka suorittavat
jäljempänä mainittavan kannattajajäsenmaksun.
7§.
Niiden etujen nauttimiseksi, jotka seura voi tarjota jäsenilleen, vaaditaan asianomaiselta
seuramaksujen suorittaminen. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen
seuraan kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta ei ole sallittu. Erityisen ansioituneille
jäsenille hallitus on oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä joo omasta aloitteestaan taikka
jaostojen ehdotuksesta.
Jäsen ei ilman hallituksen suostumusta ole oikeutettu edustamaa seuraa yleisissä kilpailuissa.
8§.
Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö yhden vuoden seuramaksujen
suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian – tai rikkoo lakeja taikka muuten on seuralle haitaksi,
voi hallitus erottaa seurasta. Päätöksestä erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan seuran yleiseen
kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää
lukuunottamatta, valituskirjelmän hallitukselle.
III. Seuran kokoukset
9§.
Seuran vuosikokous pidetään kunkin vuoden tammikuussa hallituksen lähemmin määräämässä
paikassa ja aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Luetaan seuran vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto.
4) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
5) Vahvistetaan ilmoittautumis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut.
6) Päätetään mahdollisten uusien jaostojen muodostamisesta sekä jaostoille myönnettävistä
määrärahoista.
7) Vahvistetaan hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio.
8) Valitaan vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan.
10) Valitaan seuralle toiminnanjohtaja vuodeksi kerrallaan.
11) Valitaan edustajat asianomaisen urheilun keskusjärjestöjen vuosi- ynnä muihin kokouksiin.
12) Käsitellään muut vuosikokoukselle mahdollisesti esitetyt asiat.
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10§.
Seura kokoontuu paitsi vuosikokoukseensa, myöskin ylimääräiseen kokoukseen milloin hallitus
sen tarpeelliseksi katsoo taikka vähintään 1/10 seuran koko jäsenmäärästä sitä hallitukselta
kirjallisesti vaatii. Viimemainitussa tapauksessa on kokous pidettävä viimeistään 14 vuorokauden
kuluessa siitä päivästä jolloin hallitus on vastaanottanut kokousvaatimuksen.
11§.
Vuosikokouksen ja ylimääräiset kokouksen kutsuu koolle seuran hallitus, joko kullekin jäsenelle
lähetettävällä ilmoituksella tai julkipanolla yleisillä paikoilla tai sanomalehtien välityksellä
vähintään 8 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset.
12§.
Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen muutos- tai
lisäysehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, ellei joku vaadi suljettua
äänestystä.
Kokouksissa on kullakin seuramaksunsa suorittaneella, toimivalla jäsenellä yksi ääni.
IV. Seuran asioiden hoitaminen
13§.
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena puheenjohtaja ja 4 varsinaista
jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa, puheenjohtaja vuodeksi ja varsinaiset jäsenet
kahdeksi vuodeksi kerralla, siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla
arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.
Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitaan seuralle sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Edellämainittuja toimia voidaan yhdistää tarpeen mukaan.
Hallituksen velvollisuutena on valvoa seuran ja jäsenten toimintaa, pitää jäsenkortistoa,
sääntöjenmukaisesti hoitaa seuran yleisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta,
laatia ja vuosikokoukselle esittää vuosi- ja tilikertomus, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille ja
jaostoille sekä valvoa, että jaostot noudattavat niille annettuja ohjeita, hyväksyä seuraan pyrkivät
uudet jäsenet, päättää mahdollisesti harjoitusmaksuista ja ansio- sekä vuosimerkkien jakamisesta,
kutsua kokoon seuran kokoukset, myöntää jaostoille luvat kilpailu- ym. julkisten tilaisuuksien
järjestäminen, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohtajista ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.
14§.
Seuran toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:
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Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu koolle hallituksen, johtaa puhetta
seuran ja hallituksen kokouksissa ja vahvistaa nimikirjoituksellaan maksettavat laskut.
Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa seuran ja hallituksen kokouksissa, laatii
vuosikertomuksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa jaostojen avustamana sekä hoitaa seuran
arkistoa.
Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksusta
ja hän on velvollinen pitämään kassa- ym. tarpeellisia tilikirjoja.
Asemestari huolehtii ja vastaa seuran urheilukalustosta ja välineistöstä ja on velvollinen pitämään
siitä kortistoa.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on suunnitella ja tehdä aloitteita seuran propaganda-, valistus-,
koulutus-, harjoitus-, kilpailu- ym. toimintaa nähden yhteisymmärryksessä seuran hallituksen ja
jaostojen kanssa sekä johtaa ja valvoa jaostojen ja jäsenten toimintaa hallituksen puolesta sen
antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaan.
Edellämainittuja toimia voidaan kuitenkin yhdistää sekä tarpeen tullen valita toimihenkilöille
varamiehet. Hallitus voi valita lisäksi muitakin toimihenkilöitä kuten harjoitusohjaajia, jotka voivat
olla hallituksen ulkopuolelta tai seuraan kuulumattomiakin.
Hallitus voi antaa lisämääräyksiä toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista.
Hallituksen tulee jättää tilit tilintarkastajille vähintään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee tarkastaa seuran tilit ja kalusto sekä esittää niistä hallitukselle kirjallinen
lausunto vähintään 3 vuorokautta ennen vuosikokousta. Heidän tulee myös pitää silmällä, että
hallitus toimii kyllin tarmokkaasti, ja he voivat milloin tahansa vaatia tilikirjat nähtävikseen.
15§.
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
16§.
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
17§.
Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole toisin määrätty tai
yhdistyslaki muuta edellytä.
V. Muita määräyksiä
18§.
Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle. Hallitus jättää asian
kahden peräkkäin vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävän seuran kokoukselle
ratkaistavaksi joissa kummassakin esityksen on saatava vähintään 2/3 ääntenenemmistö tullakseen
hyväksytyksi, ja joista jälkimmäisessä ainoastaan äänestetään esityksen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä, jotavastoin muu keskustelu asiasta on suoritettava ensimmäisessä kokouksessa.
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19§.
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdesta peräkkäisestä seuran kokouksesta sillä tavalla ja
samalla ääntenenemmistöllä kuin edellisessä pykälässä määrätään.
Jos seura puretaan, päätetään viimeisessä kokouksessa sen omaisuuden käyttämisestä miekkailun ja
nykyaikaisen 5-ottelun hyväksi Suomessa.
20§.
Muuten noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätelee.
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