Rahaston säännöt Aulis Rytkönen stipendirahasto
1. Rahaston nimi ja kotipaikka
Rahaston nimi on Aulis Rytkönen stipendirahasto, kotipaikka Urheilukatu 5, 00250 Helsinki
2. Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto ja sen säännöt on perustettu 9.9.2014 Markku Peltoniemen tekemällä lahjoituksella ja muilla
perustamisvaiheessa lahjoitettavilla varoilla.
Rahasto on osa Talenttiklubi ry–yhdistystä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee rahaston
johtoryhmän.
Talenttiklubi ry voi ottaa rahastoon yksityisiltä ja yhteisöiltä vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka
täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan haluttaessa kerätä rahaa myös keräyksin, jotka vaativat
rahankeräysluvan.
3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen
Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea HJK seurayhteisön yhteiskuntavastuullista toimintaa, sekä
poika- ja tyttöpelaajia heidän matkalla kohti menestystä.
Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa vuosittain erikokoiset stipendit lahjakkaille pelaajille tai
yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Rahaston johtoryhmä määrittelee vuosittain stipendin
jakoperusteet, jotka voivat olla mm seuraavat:
* pelaajan sosioekonominen tausta
* pelaajan menestys ja sitoutuneisuus
* HJK:n yhteiskuntavastuullinen toiminta
Stipendit ovat kooltaan 100, 300, 1000 ja 2500 euroa pelaajaa kohti vuodessa. Jaettavat stipendit
hyväksytään vuosittain rahaston johtoryhmän toimesta.

4. Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, mikä koostuu 3 -4 henkilöstä seuraavasti:
* puheenjohtajana yhdistyksen ulkopuolinen sosiaaliviranomainen
* 1 jäsen, joka tuntee HJK:n toiminnan, mutta ei kuulu HJK:n operatiiviseen organisaatioon
* HJK ry:n toiminnanjohtaja
* mahdollisesti joku muu Talenttiklubi ry:n hallituksen valitsema henkilö
Talenttiklubi ry:n taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta. Rahastolla on oma tili.
Rahaston johtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja useammin, kun he katsovat siihen olevan aihetta.

Johtoryhmän jäsenten toimikausi vastaa Talenttiklubi ry:n hallituksen jäsenten toimikautta. Talenttiklubi
ry:n hallitus valitsee johtoryhmän.
Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna, on
läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
5. Rahaston tilikausi ja varojen käyttö
Rahaston tilikausi on sama kuin Talenttiklubi ry:n tilikausi. Rahasto on omakatteinen rahasto ja sen varat
ja kirjanpito pidetään erillisenä yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista. Rahaston kunkin vuoden joulukuun
loppuun mennessä rahaston tarkoitukseen saadut varat muodostavat rahaston käyttöpääoman, josta
stipendit jaetaan. Rahaston varoista jaetaan vuotuinen tuotto ja rahaston johtoryhmän vuosittain
määrittämä osuus pääomasta, kuitenkin enintään 30 %.
6. Rahaston valvonta
Talenttiklubi ry:n hallitus valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa.
7. Noudatettavat säännökset ja määräykset
Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja
määräyksiä sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen.
8. Rahaston sääntöjen muuttaminen
Talenttiklubi ry:n Aulis Rytkönen stipendirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa
rahaston johtoryhmän ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa. Aulis Rytkönen rahasto voidaan siirtää
varoineen ja johtoryhmineen jonkin toisen yhdistyksen alaisuuteen, mikäli rahaston johtoryhmän
ehdotuksesta yhdistyksen kokous näin päättää. Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat
mahdollisine korkoineen ohjataan HJK:n junioritoimintaan tai muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.
9. Sääntöjen voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan 9.9.2014

	
  

