RAHASTON SÄÄNNÖT
1.
Rahaston nimi
Rahaston nimi on "Teemu Aalto tukirahasto"-rahasto
Kotipaikka: Kaarlelankatu 57, 67100 Kokkola
2.
Rahaston perustaminen
Rahasto on perustettu Juniori Hermes ry:n (y-tunnus 1009097-8)
27.6.2016 tehdyllä yhdistyksen hallituksen päätöksellä sekä muilla
tarkoitukseen kerättävillä ja saatavilla varoilla.
Rahasto on osa Juniori Hermes ry:tä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä ja
valitsee rahaston johtoryhmän yhdistyksen sääntömääräisessä
kokouksessa.
Juniori Hermes ry voi ottaa rahastoon yksityisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot.
Rahastoon voidaan haluttaessa kerätä rahaa myös keräyksin, jotka
vaativat rahankeräysluvan.
3.
Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Juniori Hermes ry:n
seurayhteisön yhteiskuntavastuullista toimintaa, ja erityisesti
vähävaraisten pelaajien harrastamista. Tarkoituksensa mukaisesti
rahasto voi jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä.
Stipendin jakoperusteet ovat seuraavat:
* pelaajan sosioekonominen tausta
* pelaajan sitoutuneisuus
* Juniori Hermes ry:n yhteiskuntavastuullinen toiminta
Stipendejä voidaan hakea koko toimintavuoden ajan. Hakemukset
tehdään kirjallisena rahaston johtoryhmälle joko suoraan tai oman
joukkueen kautta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Jaettavat stipendit hyväksytään rahaston johtoryhmän toimesta.
4.
Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, mikä koostuu neljästä
henkilöstä seuraavasti:
* kolme (3) jäsentä Juniori Hermes ry:n hallituksesta

* yksi (1) jäsen hallituksen ulkopuolelta.
Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin. 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 Juniori Hermes ry:n hallituksen
jäsenten toimikautta. 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 Juniori Hermes ry:n tilikausi. Juniori
Hermes ry on vastuussa rahaston kirjanpidosta. Rahasto on
omakatteinen rahasto ja sen varat ja kirjanpito pidetään
erillisenä yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista.
6.
Rahaston valvonta
Juniori Hermes 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
Juniori Hermes ry:n "Teemu Aalto tukirahasto"-rahaston sääntöjä
voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa yhdistyksen vuosikokouksessa.
Mikäli rahasto lakkautetaan, niin käyttämättä jääneet varat mahdollisine
korkoineen ohjataan yhdistyksen hallituksen valitsemaan
hyväntekeväisyystoimintaan.
9.
Sääntöjen voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan 27.6.2016.

