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Nimi: Finnish Association of Barbershop Singers - FABS ry

Kotipaikka: Helsinki

Osoite: Krusberg Jan-Erik

Teininmdki4-6 J

00640 Helsinki

Rekisterinumero: 191.049

Merkittyrekisteriin: 16.02.2005

Jiiljennds annettu: 08.07.2019

01.

- 
Nimiia kotipaikka

:
: Yhdistyksen nimi on Finnish Association of Barbershop Singers - FABS ry ia sen kotipaikka on

: HetstnKt.

=
- 

vl.:: Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on

-edisteel.a-tui'ea intebtyJrssii muiden suomalaisten kuorojSrjestdjen kanssa barbershop-

, .,. "',, 
rn! si i k t<itff I n m n-etilt.-si !9 kennlstii S u o mess a

- nostaa kuoro- ja kvartettilaulun laadullista tasoa

.,, ,,i:i,,,. .,.- .!tjm1-a- VfraVdinkkind kansalhvillisten barbershop-jeirjestdjen ia suomalaisten kuorojen viillllii

. - kanhustaa;ja edistiid'bgrbershop-*irorgjen ja -kvartettien perustamista.
!:,1: , )' ::

.

, Tarkoitl ks e nsa tote uttarn isB 16 ; 
ryhq 

i S!ys. rr

- jerjesttiiiJiisbnifeen, barbeishop-lAuluun ltit$ie koulutus- ja valmennustilaisuuksia

i:r :: l;,. 
' .=,auttaa.jq$:dsttiaan nuottien ja sovitu"sten:hankinnassa

:ii,, .. ' ,:,ri,..iiiapftii5 i+nipyxsta...s- nrataisitn ja rahsaihvatisiin kuorojiirjestoihin.

. .,:,' ...". ,t.:::..- ."":.,.,. ,:, ,)t "t:

'..::, 
,"': t"', " ..;' .,, "'t .l,
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Toimi ntansa tukemiseksi yhdistys

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- jiirjestiiii asianomaisen luvan saatuaan rahankeriiyksi6, arpajaisia ja maksullisia huvi-, juhla-

ja muita samantapaisia yleis6tilaisuuksia.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiintedS ja irtainta omaisuutta.

03.

Jdsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisena jdsenenti sekei henkilditii ettti oikeuskelpoisia yhteisdjil,

jotka hyvtiksyviit yhd istyksen ta rkoitu ksen.

KannattavaksijSseneksi voidaan hyviiksyii yksityinen henki16 tai oikeuskelpoinen yhteisd, joka

haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jdsenet ja kannattavat jiisenet hyviiksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jiiseneksi hyviiksytyn henkilon tai yhteison nimi kirjoitetaan yhdistyksen

jSsenluetteloon, johon merkit€i#in muutkin hdnt#i koskevat tarpeelliset henkildtiedot.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajEiseneksi voidaan hallituksen esityksestii yhdistyksen

kokouksessa kutsua henkil6, joka on huomattavasti edistiinyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

04.

Jdsenen eroaminen ja erottaminen

Jiisenellii on oikeus erota yhdistyksestii ilmoittamalla siitii kirjallisesti hallitukselle tai sen

priheenphlaja$B t*ikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittdviiksi
p6ytdkiijaEn.,

Haliitus voi erottaa jiiseren yhdtst$seq,,q, jos jEisen

', Oii ;attlnyl,erii5ntyneen jiisen rnaksunsa maksamatta

- on ryuutenlUitanya taytumatta ne velvoitukset, joihin hiin on yhdistykseen liittymiillS

sitoutunut
- on men-ettelyleen yhdistyksess6 t6i sen uikopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystd

.

'-reitenfr€i tiiyt€l.laissa tai yhdistykseg sEiflhnoissii mainittuja jdsenyyden ehtoja.
' ,,.i, : .::.::, ',, : . t: .:t, ir
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Liittymiffi.jfisenmak$ut;ri,,,' .t"'',,,.:',
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ts*.; Varsinaisilta jiiseniltii sekii kannattajajdiseniltEi perittdviin liittymismaksun ja vuotuisen
o

E .iasenmaksun suuruuden kummallekin jiisenryhmEille piiiittiiti vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja
o.- kunniajiisenet eiviit suorita jiisenmaksuja.
o:
E ;dsenmaksu on suoritettava hallituksen miiiiriiiimiinii aikana.
o
@\q 06.

$ Hattitus
g
a

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6

muuta varsinaista jiisentii sekd kaksi varajdsentii.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten vdlinen aika.

Hallitus valitsee keskur.ldestaan varapuheenjohtajan sekd ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta

si hteeri n, rahastonhoitajan ja mu ut tarvittavat toimi henki6t.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hiinen estyneend ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

: kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun viihintiidn puolet hallituksen jzisenistEi sitii

= 
vaatii.

:
!!!!=

= 
Hallitus on piiEitosvaltainen, kun vAhintii€in puolet sen jiisenista, puheenjohtaja tai

= 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on Hsna. Adnestykset ratkaistaan yksinkertaisella iifinten

: enemmistdll2i. Aanten mennessd tasan ratkaisee puheenjohtajan ii6ni, vaaleissa kuitenkin arpa.
:
!!!-

07.

Yhdistyksen nimen ki rjoittaminen

,.Yhdistyksen nirnen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tairahastonhoitaja, kaksi

yhdessd.

.

,,..ii;':...r:.'6g:,.. . ';i,,:i..,, 
':.,

,,,:.,, i ."'TilikauSi ja tilintarkastus ,:'i' ,,,, ':,,

' 
Vnoistyksentilikausionkalenterivuosi.

i '. ,i i
ili r lr,'' , r' I r "..', ti. .

' i .rrr,:,.,',T:iljnpddtds tar,-vittarrine asiakirjoineeh jAihallituksen vuosikertomus on annettava

' i, ,'- ," tiniliartastiJitte vlimeist€iiin t<otme viit<koa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa: ::: a: .l a! . ', : I

:,i: .i . kiribllinen tgusuntonsa viimeistdrin,,fialtsi vi,ikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

,:,
:

r:i:1,,. 
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i filinpiiiitcis tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

H tilintarkastajille helmikuun 15. ptiivdiin mennessS. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
5'.
T tausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa.
o:
o

*og
E Yhdistyksen kokoukset
@

g 
"hdistyksen 

varsinaisia kokouksia pidetiiiin vuosittain kaksi hallituksen miidriiiiminii piiivinii,
gA keviitkokous maaliskuun loppuun mennessd ja syyskokous 15. marraskuuta mennessS.

Ylimflfiriiinen kokous pidetfitin, kun yhdistyksen kokous niin piiSttiiti tai kun hallitus katsoo

siihen olevan aihetta tai kun viihintiiiin kymmenesosa (1110) yhdistyksen Eidnioikeutetuista

jiisenistii sitf, hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous

on pidettiivii kolmenkymmenen (30)vuorokauden kuluessa siitii, kun vaatimus se pitdimisestti on

esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jdsenellii, kunniapuheenjohtajalla ja

kunniaj€isenellii yksi 6dni. Kannattavalla jiisenelld on kokouksessa ltisniiolo- ja puheoikeus.

-
= 

Yhdistyksen kokouksen piiditdkseksitulee, elleis€i5nndissri ole toisin mddriitty, se mielipide,

= 
jota on kannattanut yli puolet annetuista 55nistii. Aiinestykset ratkaistaan yksinkertaisella

= 
diiinten enemmistollii, Aenten mennessd tasan ratkaisee puheenjohtajan ii5ni, vaaleissa kuitenkin

: arpa.

:
:{n
: 

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen.or+kutsUltllva yhdistyksen kokoukset koolle viihintiiiin seitsemiin (7) vuorokautta

. ennen kokousta jiisenille po,qtitetuilla kirjeillS, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyviiss€i

,,.,'n- ,',$dfi6maienOesia tai sahfOpostitee niille jiisenille, jotka ovat ilmoittaneet

,,, 
" 

...,,.,;.;., 
.'"" se**6postiosoittee nsa yhd isMsel le,,

'l::.t.'t .t:- t ,. " jtl :1,1'ti)

;:.,,;,,,..'4 ... .. .,,' :;.1. ..,. '''r,,.. ' .,,:,.. ",:,

Varsinaiset syys= ja keviitkokoukset '

,

,, i Yhdistys.kokOgfituu vtroqittaln varsinaiieen keviitkokoukseen maaliskuun loppuun mennessd.
:i '. ' , I "r 1: -' ..1 l; : t:: ::,:,.::t i',;tt ii ,1:,.,i'::...,, , 1, ,., 

,i' r,: .i .i " : , 
,

' Kokouksessa kAsitelliidn seuraavat,asiat l

-.,ri: 'r, 'r, , ,iri' ,.',,. i i..."'-, ..;.r:11,:',,..;, 
.:.La. :: , .,i, ,,. - : i-.rlt.'. t,. ,il' :; 1, , ', i',

.:, ,i::'' .i1,.,.. i:,,..,,:,' 
i;:'

",,,. ',,,:i1.,n,,,.',,,., . ,i':r'i; ,,,,, ,:...
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1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pdy{iikirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi iiAntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja pdfltosvaltaisuus;

4. hyvriksytiidn kokouksen tyojairjestys ;

5. esitetdiin tilinpiiiitds, vuosikertomus ja tilintarkastajan/{arkastajien lausunto;

6. piiiitetdiin tilinpii?itoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden mydntdmisestd hallitukselle ja

muil Ie vastuuvelvollisille ;

7. kdsitelliiiin muut kokouskutsussa mainitut asiat.

MikSli yhdistyksen jdsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevtitkokouksen kiisiteltdvdksi,

on hdnen siitii kirjallisesti ilmoitettava niin hyviss?i ajoin, ett€i asia voidaan sisiillytt55

kokouskutsuun.

Yhdistys kokoontuu vuosittain syyskokoukseen 15.1 1. menness5.

Kokou ksessa kEisitelliiiin seu raavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pdytiikirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi tiii nten las kijaa ;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja p55tdsvaltaisuus;

4. hyviiksytdiin kokou ksen tydjEirjestys ;

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoaryio sekii jiisenmaksujen suuruus;

6. piidtetiiiin hall itu ksen jiisenten (2-6) lukumdiirii ;

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jdsenet sekii kaksi (2) varajiisentd

8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;

,,,..,.. 

; l"eu 
*"aan rn:ut h-q]1:11:k utsussa ma in itut asiat'

':, Mil<f,fi yhdistytsen jiiien haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen kdsiteltiiviksi, on

.," h66_e-n.slit5 kifiallisesti ilmoitettava niin hyvissii ajoin, ettii asia voidaan sisiillyttAii

kokouskutsuun.

Yhdistyksen sddntdjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
,. | ,i ; , ,: ,, i . .a t:r,.|:t:, 

.

i'''Fii6l6s yhdisty_ksen siiiintrijen muu$anri$esta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtAvd yhdistyksen
:

, -r'kolibuksesSa,vani-nf€ian kolmen nefiSsosar.t (3/4) iiiinten enemmist6llEi ii5nestyksessd annetuista

eaniste. KgkoGkut$qssa qn mainitt4-v.a sfilntojen muuttamisesta taiyhdistyksen purkamisesta.

-:.

',
.,..
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Yhdistyksen purkautuessa kdytetfldn sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistdmiseen purkamisesta

pf,6ft5v5n kokouksen m6drdiim5llii tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksikdytetfl6n sen varat

samaan tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijdrjestelmdstii. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperfiinen ilman

allekirjoitusta.
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