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Hämäläis-Osakunnan Lynces Academicin säännöt

1 § Kerhon tarkoitus ja tehtävä
Kerhon tarkoitus on edistää suomalaista jääkiekkokulttuuria Hämäläis-Osakunnalla.
Toimintaan kuuluu muun muassa jääkiekkoaiheisia tapahtumia osakunnan tiloissa,
yhteislähtöjä jääkiekko-otteluihin ja vierailuja aiheeseen liittyviin kohteisiin.

Kerhon vastuulla on teettää jääkiekon Liigan palkintojenjakotilaisuuteen Lynces
Academicin kipsiset patsaat.

Kerhon toimikausi on kalenterivuosi.

2 § Jäsenet
Kerhon jäseniksi pääsevät Hämäläis-Osakunnan jäsenet.

3 § Kerhon virat
Kerhon virkailijoita ovat puheenjohtaja ja sihteeri.

Kerhon puheenjohtaja on Osakunnan virkailija, kuten virkailijaohjesäännössä määrätään.
Kerhon puheenjohtajan valinnassa noudatetaan Osakunnan sääntöjen 53 §. Kerhon
puheenjohtajaksi voidaan valita kerhon toimintaan hyvin perehtynyt jäsen. Osakunnan
virkailijoiden oikeudet ja velvollisuudet on kuvattu virkailijaohjesäännössä.

Kerhon puheenjohtaja johtaa kerhon toimintaa ja vastaa kerhon varainkäytöstä sekä
kerhon omaisuudesta. Puheenjohtaja laatii kerhon toimintasuunnitelman ja
toimintakertomuksen sekä toimintamäärärahahakemuksen. Kerhon puheenjohtaja vastaa
kerhon tiedottamisesta sekä kokouspöytäkirjojen ja muiden tarpeellisten asiakirjojen
arkistoinnista ja toimittamisesta Osakunnan haltuun lukukauden loppuun mennessä.

Kerhon sihteeri järjestää kerhon toimintaa yhteistyössä kerhon puheenjohtajan kanssa.

4 § Kerhon talous
Kerhon tilejä hoitaa Osakunnan taloudenhoitaja. Kerhon tilit päätetään vuosittain
Osakunnan tilinpäätöksen yhteydessä.

5 § Kokoukset
Kerho kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa. Kevätkokous järjestetään
tammi-helmikuussa ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa
vahvistetaan vuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus.
Syyskokouksessa valitaan kerhon seuraavan vuoden virkailijat sekä hyväksytään
seuraavan vuoden toimintamäärärahahakemus. Kerho kokoontuu sääntömääräisten
kevät- ja syyskokousten lisäksi tarvittaessa.
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Kerhon kokous päättää kerhon vapaalippujen käytöstä.

Sääntömääräisestä kokouksesta on ilmoitettava Osakunnan yleisellä sähköpostilistalla ja
ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen kutsuu koolle kerhon
puheenjohtaja tai kerhon sihteeri.

Kerhon kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu.
Kokouksen puhetta johtaa kerhon puheenjohtaja tai kerhon sihteeri kerhon
puheenjohtajan ollessa estynyt.

Kerhon kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan kerhon puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ylimääräinen kerhon kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kerhon
puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräisen kokouksen päätösvaltaisuus ja äänestysmenettely noudattaa yllä mainittua
käytäntöä.

6 § Sääntömuutokset ja kerhon purkaminen
Kerhon sääntöjen muuttamisesta päättää Osakunnan yleiskokous Osakunnan sääntöjen
87§ mukaisesti kerhon kokouksessaan vahvistaman esityksen pohjalta. Ehdotus kerhon
sääntöjen muuttamiseksi vaatii ⅔ annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa tullakseen hyväksytyksi. Kerhon sääntöjen käsittelystä on mainittava
kokouskutsussa.

Kerhon purkaminen tapahtuu Osakunnan sääntöjen 51§ mukaisesti. Kerhon purkaminen
kerhon omasta tahdosta tulee hyväksyä kahdessa peräkkäisessä vähintään viikon välein
järjestetyssä kerhon kokouksessa. Ehdotus kerhon purkamiseksi vaatii molemmissa
kokouksissa ⅔ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi kerhon kokouksessa. Kerhon
purkamisen käsittelystä on mainittava kerhon kokouksen ja yleiskokouksen
kokouskutsuissa.

7 §
Lähempien sääntöjen puuttuessa noudatetaan Hämäläis-Osakunnan sääntöjä ja
ohjesääntöjä.


