Lääketieteenkandidaattiseuran kerho-ohjesääntö
LKS:n valtuuskunta vahvistanut kokouksessaan 15.5.2013
§1 LKS:n kerhoksi voidaan hyväksyä henkilöyhteenliittymä (myöhemmin kerho), jonka jäsenistä puolet, kuitenkin
vähintään 2 on LKS:n jäseniä, ja jonka tarkoitus ja toiminta eivät ole lain tai hyvien tapojen vastaiset.
§2 Kerhon hyväksymisestä LKS:n kerhorekisteriin päättää LKS:n valtuuskunta. Kerhon hyväksymiseen tarvitaan ainakin
seuraavat asiakirjat:
2.1. Kerhon perustavan kokouksen pöytäkirja, jonka kerhon perustajat allekirjoittavat ja jonka liitteenä ovat kerhon
säännöt.
2.2. Kerhon toimintasuunnitelma
2.3. Kerhon talousarvio
§3 Mikäli kerho hakee toiminta-avustusta, edellytetään sen saamiseksi pääsääntöisesti myös kerholaisten omaa
taloudellista panostusta toimintaan tai vaihtoehtoisesti omaa varainhankintaa. Mikäli järjestö ei hae tai ei saa toimintaavustusta, on sen kuitenkin toimitettava LKS:lle vuosittain toimintakertomuksensa pysyäkseen kerhorekisterissä. Mikäli
kerho ei palauta toimintakertomusta yhden (1) vuoden aikana, se siirtyy inaktiivisten kerhojen listaan, josta se palautuu
takaisin aktiivisten kerhojen listaan palautettuaan seuraavan toimintakertomuksen. Mikäli kerho on ollut viisi (5) vuotta
inaktiivisten kerhojen listalla, se poistuu kerholistalta kokonaan. LKS voi niin tarpeelliseksi katsoessaan perustellusta
syystä poistaa kerhon kerhorekisteristä ja evätä kerholle budjetissa varatun kerhoavustuksen myös kesken tilikautta.
Näin tulee toimia, mikäli §1:ssä mainitut ehdot eivät enää täyty.
§4 Kerhon on huolehdittava siitä, että LKS:n kerhorekisterissä on aina ajantasalla olevat henkilö- ja yhteystiedot kerhon
toimihenkilöistä.
§5 Kerhon on tiedotettava toiminnastaan Q-kautisessa, LKS:n kotisivulla tai muulla tavalla, jonka voidaan katsoa
tavoittavan kaikki LKS:n jäsenet.
§6 Kerholla on oltava säännöt, joista tulee ilmetä ainakin:
6.1. Kerhon nimi.
6.2. Kerhon tarkoitus ja toimintamuodot.
Tarkoitus on säännöissä ilmaistava siten, että ulkopuolinenkin saa käsityksen kerhon tavoitteista ja tarkoituksesta.
Myös toimintamuodot, joilla kerhon päämääriä tavoitellaan tulee yksilöidä.
6.3. Kerhon jäseneksi pääsemisen edellytykset. Kaikkien kerhojen tulee kuitenkin olla avoimia kaikille LKS:n
jäsenille.
6.4. Jäsenistön velvollisuus suorittaa jäsenmaksuja. Jäsenistöltä voidaan periä maksuja vain jos tästä on määrätty
säännöissä.
6.5. Kerhon toimihenkilöt tai hallituksen jäsenten lukumäärä. Kerholla on oltava vähintään kaksi toimihenkilöä,
jotka ovat vastuussa kerhon toiminnasta.
6.6. Milloin kerhon on ainakin pidettävä kokous, sekä miten ja missä ajassa kerhon kokous kutsutaan koolle.
Kerhon kokouksessa on päätettävä ainakin seuraavista asioista:


Kerhon toimihenkilöiden tai hallituksen valinta. Kerhon toimihenkilöistä tai hallituksesta vähintään puolet on
oltava LKS:n jäseniä



Kerhon toimintakertomuksen ja -suunnitelman vahvistaminen. Kerhon tilinpäätöksen vahvistaminen.



Kerhon talousarvion vahvistamien.



Kerhon sääntöjen muuttaminen. Sääntömuutoksen vahvistaa LKS:n valtuuskunta. Rekisteröidyn
yhdistyksen ei tarvitse automaattisesti hyväksyttää sääntömuutosta LKS:n valtuuskunnalla, koska se
hyväksytetään jo PRH:ssa, mutta uudet säännöt pitää lähettää valtuuskunnalle tiedoksiannoksi ja ne
voidaan tarvittaessa ottaa käsittelyyn

6.7. Kerhon tilikausi on sama, kuin LKS:n tilikausi.
6.8. Miten kerhon varat on käytettävä, jos kerho purkautuu tai lakkautetaan
Kerhon säännöissä tulee myös määritellä miten kerhon purkautumisesta tai lakkauttamisesta on päätettävä.
§7 Toiminta-avustuksen myöntämisen edellytyksenä on aiemmin mainitun lisäksi, se että:
Kerho toimittaa LKS:lle toimintasuunnitelmansa, yhdenkertaisen tilinpäätöksensä. talousarvionsa ja kirjallisen
avustusanomuksen LKS:n hallitukselle tai valtuuskunnalle.
LKS maksaa myönnetyt toiminta-avustukset vain alkuperäisiä tositteita vastaan. Nämä tositteet jäävät LKS:n
kirjanpitoon.
§8 Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin rekisteröimättömiin järjestöihin sovelletaan soveltuvin osin voimassa
olevaa yhdistyslakia.
§9 LKS ei ole taloudellisesti eikä juridisesti vastuussa kerhojen tekemistä sopimuksista tai muista sitoumuksista.
Tämänkaltaisista sitoumuksista vastaavat niiden allekirjoittajat henkilökohtaisesti, joilleivat kerholaiset ole keskenään
muuta sopineet.
§10 Näitä sääntöjä sovelletaan LKS:n piiriin pyrkiviin ja jo aiemmin hyväksyttyihin kerhoihin 15.5.2013 alkaen. Nämä
säännöt kumoavat aiemmat kerho-ohjesäännöt.

