LOUNAIS-SUOMEN PARTIOSÄÄTIÖ SR

SÄÄNNÖT 21.03.2016

L6 Lounais-Suomen Partiosäätiön säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Lounais-Suomen Partiosäätiö sr ja kotipaikka Turku.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea partiotoimintaa ja sen edelleen kehittämistä
Varsinais-Suomessa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa avustamalla taloudellisesti Lounais-Suomen
Partiopiiri ry:tä tai tämän toiminnan jatkajaa sekä omistamalla ja hallinnoimalla kiinteistöjä,
huoneistoja, osakkeita ja toimintavälineitä ja harjoittamalla muuta partiotoimintaa edistävää
toimintaa.

3 § Hallitus
Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Kunkin
jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen päättyessä ja
päättyy tätä kokousta toiseksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
Neljä hallituksen jäsentä valitsee hallitus vuosikokouksessaan siten, että erovuorossa on vuosittain
kaksi näistä jäsenistä. Kaksi hallituksen jäsentä valitsee Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallitus
siten, että erovuorossa on vuosittain yksi näistä jäsenistä. Yhden hallituksen jäsenen valitsee Turun
Partiolaiset ry:n johtokunta joka toinen vuosi. Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallituksen ja Turun
Partiolaiset ry:n johtokunnan on suoritettava valintansa vuosittain ennen säätiön hallituksen
vuosikokousta. Mikäli Lounais-Suomen Partiopiiri ry tai Turun Partiolaiset ry lakkautetaan, siirtyy
sen valittavien hallituksen jäsenten valinta säätiön hallituksen suoritettavaksi vuosikokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää
seuraavaksi pidettävän hallituksen vuosikokouksen päättymiseen saakka.

4 § Toimitusjohtaja
Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen
toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

5 § Edustusoikeus
Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on kummallakin erikseen oikeus edustaa säätiötä.

6 § Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenet eivät saa palkkiota tehtävästään.
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7 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kirjallinen kutsu hallituksen kokouksiin on postitettava tai lähetettävä sähköpostitse tai muulla
tavoin todisteellisesti hallituksen jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kokouksessa voidaan päättää ainoastaan kutsussa mainituista asioista.

8 § Hallituksen vuosikokous
Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.

esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle
todetaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Turun Partiolaiset ry:n valitsemat säätiön hallituksen jäsenet
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin varamies
6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö purkaa, jos vähintään kuusi hallituksen jäsentä sitä
kannattaa.
Mikäli säätiö puretaan tai se lakkautetaan, sen omaisuus on luovutettava Lounais-Suomen
Partiopiiri ry:lle tai sen toiminnan jatkajalle taikka jos sitä ei ole, muutoin säätiön tarkoituksen
mukaiseen käyttöön.

