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1. Nimi
POHJANMAAN K-SENIORIKERHO, josta jäljempänä käytetään nimeä kerho.
2. Kerhon tarkoitus
Kerhon tarkoituksena on järjestää jäsenilleen tapaamisia ja muita aktiviteetteja, sekä
vaikuttaa myönteisesti omalla toiminnallaan K-ryhmän yhteishengen ylläpitämiseen.
3. Jäsenet
Kerhoon voivat liittyä jäseneksi eläkkeellä olevat K-kauppiaat ja keskolaiset puolisoineen.
Eläkkeellä olevaksi K-kauppiaaksi katsotaan K-Seniorikauppias-nimityksen saanut Kkauppias tai henkilö, joka on toiminut K-ryhmän palveluksessa ja itsenäisenä K-kauppiaana
ja siirtynyt eläkkeelle suoraan K-kauppias toiminnasta. Keskolaiseksi eläkeläiseksi
katsotaan henkilö, joka siirtyy eläkkeelle Keskosta tai katkeamattoman työsuhteen jälkeen
jostakin muusta Kesko-konsernin yksiköstä tai K-kaupasta. Jäsenyyden myöntää kerhon
hallitus.
Jäsen katsotaan eronneeksi kerhosta, jos hän jättää toistuvasti jäsenmaksun maksamatta.
4. Hallitus
Kerhon asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen
esityksestä kerholle puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä viisi enintään kahdeksan
hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen puheenjohtajana toimii
kerhon puheenjohtaja. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen
seuraavalle kolmivuotisjaksolle, mikäli hallitus häntä esittää ja vuosikokous päättää. Hallitus
valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan,k erhon taloudenhoitajan ja
muut tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt valitsee hallitus. Heidät voidaan valita myös
hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.
5. Kerhon nimen kirjoittaminen
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin yksin.
6. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
7. Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

8. Vuosikokous
Kerhon yleisiä vuosikokouksia pidetään vuosittain yksi. Huhtikuun loppuun mennessä
pidettävässä vuosikokouksessa esitellään kerhon tilit edelliseltä toimintavuodelta, niitä
koskeva toiminnantarkastuskertomus sekä hallituksen toimintakertomus ja päätetään
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille. Valitaan tulevalle vuodelle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle, kaksi toiminnantarkastajaa sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
9. Sääntöjen muuttaminen ja kerhon toiminnan lopettaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon toiminnan lopettamisesta on tehtävä
vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon toiminnan lopettamisesta.
Toiminnan loppuessa käytetään kerhon varat purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.

