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Suomen Motoristit ry
Kuusimäenkatu 21
33560 TAMPERE

18.10.2014

MP-EDUNVALVONTARAHASTO
Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja ja palkita SMOTOn jäsenkerhoja merkittävästä
moottoripyöräilyn hyväksi tehdystä edunvalvontatyöstä. Palkinto on vuosittainen, se voidaan
jättää jakamatta tai se voidaan erityisistä syistä jakaa useammalle jäsenkerholle.
Ehdotukset palkittavasta kerhosta tulee tehdä hallitukselle kuluvan vuoden heinäkuun loppuun
mennessä. Hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle valitsemansa jäsenkerhon palkittavaksi
ja tekee esityksen jaettavasta palkintosummasta. Yhdistyksen syyskokous päättää
palkitsemisesta, palkinnon saajasta ja palkinnon määrästä.
Säännöt
1§ Rahaston nimenä on mp-edunvalvontarahasto.
2

§ Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja SMOTOn jäsenkerhojen palkitsemiseksi
moottoripyöräilyn edunvalvonnan hyväksi tehtävästä työstä.
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§ Rahaston säännöt ja sääntöjen muutokset hyväksyy yhdistyksen kokous.
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§ Yhdistyksen hallitus tekee yhdistyksen syyskokoukselle esityksen palkittavasta
jäsenkerhosta ja jaettavasta palkintosummasta. Yhdistyksen syyskokous päättää
palkitsemisesta, palkinnon saajasta ja palkinnon määrästä. Palkinto on vuosittainen.
Erityisestä ja painavasta syystä palkinto voidaan jättää jakamatta tai jakaa useammalle kuin
yhdelle jäsenkerholle.

5

§ Rahaston varat ovat Suomen Motoristit ry:n omaisuutta. Yhdistyksen tilinpäätöksessä ne on
kirjattava erilliseksi vapaan pääoman eräksi. Rahaston pääoman lisääntymisestä ja
vähentymisestä, sekä tuoton ja pääoman käytöstä on tehtävä tilikausittain erittely
tilinpäätökseen.
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§ Rahaston alkupääoman muodostamiseksi rahastoon sijoitetaan Keijo ”Kekku” Lumpeen
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60vuotislahjasta lahjoituksena saatu 2300 € sekä Suomen Motoristit ry:n sijoittama vastaava
summa rahaston perustamisvuonna.
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§ Rahaston pääoman kartuttamiseksi Suomen Motoristit ry siirtää rahastoon varoja 10 %
vahvistetun taseen mukaisen vuotuisen ylijäämän 10.000 € ylittävältä osalta. Yhdistyksen
kokous voi hallituksen esityksestä päättää edellä mainitusta poikkeavasta rahastoon siirron
määrästä tai ylimääräisestä rahastoon siirrosta. Siirron ajankohdasta päättää yhdistyksen
hallitus. Vuosittainen varojen siirto rahastoon on tehtävä 8 kk kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
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§ Rahastoon voidaan vastaanottaa lahjoituksia.
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§ Yhdistyksen hallitus hoitaa rahastoa ja tallettaa tai sijoittaa varat sopivaksi katsomallaan
tavalla.

10 § Päätös rahaston lakkauttamisesta tehdään hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa. Rahaston lakkautushetkellä rahastossa olevat varat käytetään rahaston
päämääriä vastaavaan tarkoitukseen, tai muulla yhdistyksen päättämällä tavalla

Suomen Motoristit ry (SMOTO)
Kuusimäenkatu 21
33560 Tampere

Laskutusosoite:
Suomen Motoristit ry
c/o Liisa Leino
Varttivuorentie 51
21180 Livonsaari

www.smoto.fi
info@smoto.fi
Y-tunnus 1485223-9
Rekisterinumero 151.543

