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1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry ja sen
kotipaikka on Mikkeli. Yhdistys on osa Rotary International järjestöä, jonka kotipaikka on Evanston, Illinois, Yhdysvalloissa.
Yhdistyksestä käytetään myös nimeä piiri.
2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Piirin tarkoituksena on edistää ja koordinoida rotarytoimintaa
alueellaan. Toimia yhdyssiteenä Suomen Rotarypalvelu Ry:n ja klubien
välillä. Piiri palvelee alueensa rotaryklubeja järjestämällä
yhteisiä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, auttamalla klubeja
nuorisovaihtoon, opiskelijavaihtoon, stipendien myöntämiseen,
palveluprojektien kuten kehitysapuprojektien ja paikallisten
hyväntekeväisyysprojektien toimeenpanoon ja muihin vastaaviin
rotarytoimintoihin liittyvissä asioissa. Piiri toteuttaa erilaisia
varainkeräyshankkeita, valvoo Rotarysäätiön (The Rotary Foundation)
myöntämien avustusten käyttöä, sekä hoitaa alueen klubien yhteisiä
hallintoasioita tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille.
Piirin toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä sekä
Kansainvälisen Rotaryn kansainvälisiä sääntöjä, ohjeita ja
määräyksiä siten kuin ne on määritelty sen voimassa clevissa
järjestysmuodossa (Constitution of Rotary International) ja
säännöissä (Bylaws of Rotary International), sikäli kuin ne eivät
ole ristiriidassa Suomen lain kanssa. Piiri voi kuulua jäsenenä
Suomen Rotarypalvelu ry -nimiseen yhdistykseen. Piiri ei tavoittele
taloudellista voittoa eikä maksa palkkaa tai muuta taloudellista
ansiota siihen osallisille eikä pyri vaikuttamaan valtiollisiin
asioihin.
3 JÄSENET
Piirin jäseniksi voivat liittyä piirin 1430 alueella toimivat
rekisteröidyt rotaryklubit. Kun alueelle perustetaan uusi
rotaryklubi, kuvernöörin tulee huolehtia siitä, että se hakee piirin
jäsenyyttä, ja kun rotaryklubi purkautuu tai lakkautetaan, hallitus
poistaa sen piirin jäsenyydestä. Jäsenet suorittavat piirille
maksun, jonka suuruus määräytyy klubin jäsenmäärän mukaan.
Jäsenmaksun suuruus päätetään kevätkokouksessa.
4 HALLITUS
Hallituksen toimikausi on 1.7.-30.6. Piirin asioita hoitaa hallitus,
jota kutsutaan piirineuvostoksi. Hallituksen valitsee yhdistyksen
kevätkokous. Siihen kuuluu viidestä seitsemään jäsentä, hallituksen
puheenjohtaja, jota kutsutaan kuvernööriksi, kaksi edellistä
kuvernööriä, valittu tuleva kuvernööri ja vuosikokouksen valitsema
kuvernööriehdokas, sekä 0-2 muuta jäsentä. Hallituksen muun jäsenen
tulee olla piirin 1430 alueella toimivan rotaryklubin jäsen.
Hallituksen puheenjohtajan tulee täyttää Kansainvälisen Rotaryn
kuvernöörille asettamat kelpoisuusehdot. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide.
5 TALOUSKOMITEA
Piirin varainkäyttöä valvoo talouskomitea, jonka tehtävät ja
kokoonpano on määritelty tarkemmin talousohjesäännössä.
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6 TILIT JA TILINTARKASTUS
Piirin tilikausi on 1.7.-30.6. Kevätkokouksessa valitaan seuraavaksi
toimintavuodeksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Mikäli
piirille on lain mukaan valittava tilintarkastaja, valitaan yksi
tilintarkastaja ja yksi varahenkilö. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen piirin
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
syyskokousta.
7 PIIRIN KOKOUKSET
Piirin kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitse tai
sähköpostilla kullekin jäsenelle. Piirin päätösvaltaa kokouksessa
käyttävät jäsenklubin valitsemat edustajat. Jos rotaryklubissa on
enintään 37 jäsentä, sillä on yksi edustaja, jos jäseniä on 38-62,
klubilla on kaksi edustajaa ja jos klubissa on 63 jäsentä tai
enemmän, sillä on kolme edustajaa. Kullakin edustajalla on
kokouksissa yksi ääni. Puhevalta kokouksessa on kaikilla
rotarypiirin klubien jäsenillä. Piirin syyskokous, jota kutsutaan
myös piirikokoukseksi, pidetään marraskuun loppuun mennessä. Piirin
kevätkokous, jota kutsutaan myös piirineuvotteluksi, pidetään
toukokuun loppuun mennessä.
8 PIIRIN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Piirin nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin
tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
9 SYYSKOKOUS (Piirikokous)
Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
4. Esitetään toimintakertomus, todetaan piirin pysyminen
yhdistysrekisterissä, esitetään tilinpäätös, sekä talouskomitean ja
toiminnantarkastajan lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Valitaan kuvernööriehdokas
7. Valitaan valinta komiteat, jotka tekevät ehdotukset tulevasta
kuvernööristä, Kansainvälisen Rotaryn Johtokunnan jäsenestä ja
Rotary Internationalin Sääntövaltuuskunnan (COL) jäsenestä.
8. Valitaan piirin edustajat ja heidän varamiehensä niihin elimiin,
joihin tarvitaan piirin virallinen edustaja.
9. Valitaan komiteoiden puheenjohtajat seuraavan rotaryvuoden ajalle
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10 KEVÄTKOKOUS (Piirineuvottelu)
Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
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4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen jäsenet 4 §:n
mukaan.
7. Päätetään talouskomitean jäsenten lukumäärä.
8. Valitaan talouskomitean jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, PIIRIN PURKAUTUMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta tai
lakkauttamisesta on tehtävän piirin kokouksessa vähintään kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta tai
lakkauttamisesta. Piirin kuvernööri tiedottaa päätöksestä Rotary
Internationalille ja toimittaa loppuraportin purkamisesta Rotary
Internationalin pääsihteerille. Piirin purkautuessa käytetään piirin
varat piirin tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Piirin tullessa lakkautetuksi
käytetään varat vastaavalla tavalla.

