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Rekisterinumero: 61.920

YHDISryKSEN SAANNOT

Nimi: Lapin Tullimiehet rY

Kotipaikka: Tornio

Osoite: MuotkajärviArja Marjut

Käsivarrentie 1492312
99490 Kilpisjärvi

Rekisterinumero: 61.920
Merkitty rekisteriin: 05.01 .1953

Jäljennös annettu: 16.01.2012

1 S NtMr JA KOTTPA]KKA

1) Yhdistyksen nimi on Lapin Tullimiehet ry.

2) Yhdistyksen kotipaikkana on Tornion kaupunki, jossa sen hallitus sijaitsee.

3) Yhdistys liittyy paikallisena jäsenyhdistyksenä Tulliliitto ry:hyn, josta näissä säännöissä

jäljempänä käytetåän nimitystä liitto.

2 S TARKO|TUS JA TEHTÄVÄT

1) Yhdistyksen tarkoituksena on koota Pohjoisen tullipiirin alueella olevaa tullihenkilökuntaa

yhteistoimintaan näiden sekä liiton sääntöjen mukaisesti.

2) Tarkoituksensa saavuttamiseksi on yhdistyksen tehtävänä:

a. toimeenpanna kokouksia, opintokursseja, urheilu- ja virkistystilaisuuksia.

b. valvoa paikallisena elimenä jäsentensä taloudellisia ja oikeudellisia etuja, kohottaa heidän

ammatillista ja sivistyksellistä tasoaan toimittamalla anomuksia ja kirjelmiä asianomaisiin

virastoihin ja tekemällä toiminta-alaan kuuluvista asioista esityksiä aloitteita liiton

kokouksille.

3 S LilTTYMINEN

1) Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen sen toimialueella palveleva tullimies, joka sitoutuu

noudattamaan yhdistyksen ja liiton sääntöjä sekä niiden hallintoelinten määräyksiä.

2) Jäseneksi aikovan on siitä tehtävä kirjallinen anomus yhdistyksen johtokunnalle ja annettava

henkilöllisyydestään ne tiedot, joita johtokunta pitää.tarqeellisenl

3) Liittyessään suorittaa jäsen yhdistykselle vuosikokouksen määräämän kirjamaksun sekä

0vuotuisen jäsenmaksun kahdesti vuodessa tammi-maalis- ja heinä-syyskuun aikana.
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7 S TtLtT JA TOTMTNNAN TARKASTUS

1 ) Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

2) Johtokunnan tulee jättää tilit toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan vuoden tammikuun
30 päivään mennessä.

3) Tarkastuksesta on toiminnantarkastajien annettava johtokunnalle perusteltu kirjallinen
lausunto viimeistään helmikuun 10 päivään mennessä, jossa tulee ilmetä mahdolliset muistutukset
ja huomautukset sekä että puoltavatko toiminnantarkastajat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä
ja tilinpäätöksen vahvistamista.
4) Toiminnantarkastajilla on oikeus milloin tahansa toimittaa tarkastuksia tilinpidossa ja

varojen hoidossa, tutkia johtokunnan raha-asioita koskevia päätöksiä sekä antaa mahdollisista
havaitsemistaan virheistä ja laiminlyönneistä selostus yhdistyksen kokoukselle ja tulee heistä
yhden olla läsnä vuosikokouksessa.

8S

1) Yhdistyksen kokouksissa toimitetaan vaalit suljetuin lipuin, äänestykset avoimesti. Aänten

mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa. Äänestyksissä voittaa se mielipide, jota toimessa

oleva puheenjohtaja äänestää.

2) Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja vaaditaan niiden

hyväksymiseen vähintä än 314 äänten enemmistö sekä että sääntöjen muutosehdotus on säädetyssä
jä rjestyksessä otettu työjärjestykseen.

3) Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on

vuosikokous, ja vaaditaan tällöin molemmissa kokouksissa vähintään314 äänten enemmistöllä
tehty yhtäpitävä purkamispäätös sekä että aiotusta purkamisesta on säädetyssä järjestyksessä

tehty aloite ja kokouskutsuissa siitä ilmoitettu.

4) Yhdistyksen purkautuessa jätetään varat sen jälkeen kun sitoumukset ja velat on suoritettu

liiton hallintaan. Ellei vuoden kuluessa perusteta uutta vastaavanlaista yhdistystä, jäävät

varat Tull iliiton omaisuudeksi.

5) Jos liitto on jo aikaisemmin purettu, niin tehtäköön siinä kokouksessa, jossa yhdistyksen

purkamisesta lopullisesti päätetään, päätös varojen käytöstä niin että ne jaetaan

tullivartijain alaikäisille lapsille ja ellei heitä ole tullivartijain leskille.

6) Yhdistyksen säännöt eivät saa olla ristiriidassa liiton sääntöjen kanssa.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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