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9§ Hallitus (alkuperäinen teksti ja poistokohdat punaisella sekä lisäykset sinisellä) 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja taloutta hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu valittu puheenjohtaja 

sekä vähintään neljä (4), mutta enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä 0–3 varajäsentä. Hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. 

Ensimmäisenä vuotena hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään arvan perusteella. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan 

talouspäällikön ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat jaostot ja toimikunnat ja 

niiden puheenjohtajat ja päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on edustettuna. Jos 

hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, 

hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen jäsenen. 

Hallitusvalinnan tavoitteena on varmistaa yhdistyksen erityislajien (miekkailu, uinti, ratsastus, laser run) 

asiantuntemus hallitustyössä. Hallituksen jäseniksi valitaan vähintään yksi edustaja miekkailua, uintia, Laser Runia 

sekä ratsastusta edustavista seuroista. Mikäli hallitukseen ei pystytä valitsemaan jäseniä näistä lajeista, täytetään 

paikat normaalisti muilla ehdokasjäsenillä. Varajäsenet voivat osallistua kokouksiin. 

9§ Hallitus (teksti sääntömuutoksen jälkeen) 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja taloutta hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu valittu puheenjohtaja 

sekä vähintään neljä (4), mutta enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä 0–3 varajäsentä. Hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Hallitus 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, talouspäällikön ja 

muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat jaostot ja toimikunnat ja niiden 

puheenjohtajat ja päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on edustettuna. Jos 

hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, 

hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen jäsenen. 

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (alkuperäinen teksti ja poistokohdat punaisella sekä 
lisäykset sinisellä) 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä talouspäällikön tai sihteerin 
kanssa tai yksin hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai toimihenkilö, jonka hallitus siihen määrää.  jonkun muun 
hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.  Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (teksti sääntömuutoksen jälkeen) 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä talouspäällikön tai sihteerin 

kanssa tai yksin hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai toimihenkilö, jonka hallitus siihen määrää.  

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

HML5:n nykyiset säännöt löytyvät linkistä: https://www.hml5.fi/yhdistys/yhdistyksen-saannot/ 

https://www.hml5.fi/yhdistys/yhdistyksen-saannot/

