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Karinkiertäjien syyskokous 28.11.2013 klo 18.30 
 
Syyskokous järjestetään 28.11. klo 18.30 Gumbontalolla, osoitteessa Gumbovägen 222, 
Söderkulla. 
  
Käsitellään sääntömääräiset asiat:  

• Valitaan kommodori, varakommodori, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä 
jäsenille kolme varajäsentä 

• Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille kaksi varatilintarkastajaa 
• Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 

2014 ja ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi tulevaa vuotta varten ja 
päätetään niistä. 

• Päätetään hallituksen esityksestä navigaatiojaoston perustamiseksi ja sen säännöiksi, 
jotka mukailevat seuran varsinaisia sääntöjä 

• Päätetään hallituksen esityksestä seuran sääntöjen päivittämisestä ajantasalle (vaatii 
hyväksynnän kahdessa peräkkäisessä kokouksessa). Tämän hetkiset säännöt löytyvät 
osoitteesta: http://www.karinkiertajat.fi/saannot. Esitetyt päivitetyt pykälät ovat 
tämän kutsun liitteessä 1. 

• käsitellään muut mahdolliset asiat 
 
 
Tarjolla kahvia, teetä ja pullaa. 
 
Kaikki joukolla mukaan!  
 
 
 
Terveisin hallituksen puolesta, 
 
Tuomas Silén 
Tiedottaja 
 
 
 
 
 
Karinkiertäjien kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.karinkiertajat.fi.  
 
 



 
 
 
 
 
 
LIITE 1: Esitetyt uudistetut pykälät 
 
  

• 11 § Seuran jäsenet  
 
Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä ja 
kannatusjäseniä. 
 
Jäseneksi valitsemisen suorittaa hallitus.  
 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä toisen asiaa harrastavan 
rekisteröidyn seuran ja jokaisen hyvämaineisen 18 vuotta täyttäneen henkilön.  
 
Nuorisojäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 18-vuotiaan merenkulkuharrastuksesta 
kiinnostuneen nuoren.  
 
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka 
haluaa tukea seuran toimintaa.  
 
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia jäseniä ovat kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet.  
 
Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.  
 
Varsinaiset, nuoriso- ja kannatusjäsenet maksavat seuran syyskokouksessa määräämän 
jäsenmaksun. Liittyessään jäseneksi maksavat varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja 
kannatusjäsenet seuran syyskokouksessaan määräämän kertakaikkisen 
liittymismaksun. Jäsen- ja liittymismaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille. 

 
Muutos: Yksinkertaistettu pykälää poistamalla maininnat merenkulkututkinnoista ja   
opiskelijajäsentyyppi. 
 

• 12 § Hallituksella on oikeus enemmistön päätöksellä määräajaksi tai ainiaaksi erottaa 
seuran jäsen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla on 
oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä luettuna, jolloin hän sai kirjallisesti 
tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi. Tällöin 
erottamispäätöksen tekemiseen vaaditaan 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista 
äänistä.  

 
Muutos: Muutettu ”oikeus yksimielisellä päätöksellä” muotoon ”oikeus enemmistön 
päätöksellä”. 
 

• 7 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään 
neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Kommodorin ollessa estyneenä hoitaa hänen 
tehtäviään varakommodori tai hänen estyneenä ollessaan joku hallituksen jäsen. 

 
Muutos: Muutettu ”vähintään neljä jäsentä” muotoon ”vähintään neljä muuta jäsentä”. 
Kompensoi muutosta pykälään §12. 


