UUSILLE JÄSENIKSI HAKEVILLE YHDISTYKSILLE
JÄSENEKSI LIITTYMINEN, JÄSENTYYPIT JA JÄSENMAKSUT
AKK-Motorsport ry:n sääntöjen mukaisesti sanotaan jäseneksi liittymisestä,
jäsentyypeistä sekä jäsenmaksuista seuraavaa:
Liiton varsinaisia jäseniä ovat perustajajäseninä Autoliitto ry, Suomen
Autourheilijoiden Liitto ry, Suomen Moottoriliitto-Finlands Motorförbund ry
ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry sekä muina varsinaisina jäseninä ne
autourheilua harrastavat tai edistävät oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka liiton
hallitus on hyväksynyt liiton jäseniksi.
Liiton jäseneksi voidaan varsinaisena jäsenenä hyväksyä autourheilua
harrastava tai edistävä rekisteröity yhdistys tai seurakunta, joka sitoutuu
noudattamaan liiton sääntöjä ja niiden perusteella annettuja päätöksiä.
Liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevan yhteisön on jätettävä liiton
hallitukselle kirjallinen jäsenhakemus. Hallituksen on käsiteltävä hakemus
kahdentoista (12) viikon kuluessa sen saapumisesta.
Liiton jäseneksi voidaan kannatusjäsenenä hyväksyä yksityinen henkilö tai
muu autourheilua harrastava tai edistävä oikeuskelpoinen yhteisö. Liiton
kannatusjäseneksi hakevan on jätettävä liiton hallitukselle kirjallinen
jäsenhakemus. Kannatusjäseneksi hyväksyttävän liittymisestä päättää
hallitus.
Perustajajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Muut varsinaiset jäsenet
suorittavat liitolle liittovaltuuston syyskokouksen määräämän
liittymismaksun, vuosittaiset jäsenmaksut, lisenssimaksut ja
kilpailulupamaksut ja heidän on kuuluttava liiton jäsenmaksupalveluun.
Jäsenmaksupalvelu on liiton jäsenilleen tuottama jäsenrekisteri- ja
henkilöjäsenmaksujen hallinnointijärjestelmä.
Kannatusjäseniltä peritään vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää liiton hallitus.
Jäsenmaksut 2017
Yhdistyksien perusmaksu
Uusien yhdistyksien liittymismaksu
Henkilöjäsenmaksu/aikuisjäsenet
Henkilöjäsenmaksu/nuorisojäsenet alle 15-v.

180,00 €
180,00 €
12,00 €
00,00 €

Kannatusjäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu (kilpailuja järjestävä)

300 €
1000 €

Jäsenmaksupalvelu
Liiton sääntöjen mukaan kaikki seurat kuuluvat jäsenmaksupalveluun, joka
on jäsenmaksujen hallintatyökalu jäsenrekisteriohjelman yhteydessä.
Jäsenmaksupalvelun avulla hallinnoidaan seuran jäsenmaksuja. Tarkemmat
ohjeet jäsenmaksupalvelun käytöstä lähetetään seuralle liittymisen jälkeen.
Jäsenhakemus
Oheisena seuraa hakemuslomake jäseneksi liittymistä varten. Hakemuksen
liitteenä tulee olla yhdistyksen jäsenluettelo sekä yhdistysrekisteriote.
Mikäli yhdistystä ei ole rekisteröity ja merkitty yhdistysrekisteriin, tulee
nämä toimenpiteet suorittaa.
Rekisteröimättömän, jäseneksi hakevan yhdistyksen hakemuslomakkeen
liitteenä tulee olla myös ilmoitus siitä, että yhdistys on jättänyt
rekisteröinti-ilmoituksensa yhdistysrekisterille.
Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ei AKK ry hyväksy jäsenikseen.
Uudet jäsenhakemukset lähetetään pyydettyine liitteineen AKK ry:n
toimiston osoitteella. AKK ry:n hallitus käsittelee jäsenanomukset ja antaa
päätöksensä yhdistyksen hyväksymisestä.
Uuden hyväksytyn jäsenyhdistyksen jäsenyys astuu voimaan, kun
liittymismaksu on suoritettu.
Patentti- ja rekisterihallitus/yhdistysrekisteri
Yhdistysrekisterilomakkeet liitteineen voidaan toimittaa
paikallisviranomaisille (kihlakunnan rekisteritoimisto) tai suoraan
yhdistysrekisteriin, jonka postiosoite on PL 1150, 00101 Helsinki,
käyntiosoite Arkadiankatu 6 A, Helsinki ja puhelinnumero (09) 693 9500
fax. (09) 6939 5271.
Mainituista paikoista saa myös yhdistysrekisteriä varten tarvittavat
lomakkeet.
JÄSENREKISTERI
Yhdistyksen tehtävänä on huolehtia omasta jäsenrekisteristään ja, että
rekisteri on AKK-Motorsport ry:n sääntöjen mukaan myös liiton toimistossa.
Liiton sääntöjen mukaisesti jäsenyhdistyksen on myös kuuluttava liiton
jäsenmaksupalveluun. Yhdistyksien jäsenrekisterit ovat nykyisin AKK:n
jäsenrekisteriohjelmassa (internet), jota seuran yhteyshenkilö hoitaa.
Yhdistyksen jäsenrekisterin käyttäjä saa ohjelman käyttäjätunnuksen sekä
salasanan. Rekisteristä tulee ilmetä jäsenen nimi, lähiosoite ja
postitoimipaikka sekä syntymäaika.
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Jäsenrekisteriin tulevat korjaukset, muutokset, poistettavat sekä uudet
jäsenet yms. hoidetaan myöskin yhdistyksen toimesta suoraan rekisteriin.
Maksettujen henkilöjäsenien sekä jäsenrekisterin tulee olla
henkilömäärältään samansuuruiset, joten rekisteritiedot tulee pitää ajan
tasalla.
AKK-MOTORSPORT RY:N YHTEYSTIEDOT
Toimiston käyntiosoite:
Kellokukantie 7, 01300 Vantaa
Postiosoite: PL 19, 01301 Vantaa
www.autourheilu.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@autourheilu.fi
Toimiston aukioloaika: Arkisin ma-pe klo 8.30-16.30

LISÄTIETOJA
Yhdistystoimintaan ym. yhdistyksiä koskeviin asioihin saatte lisätietoja alueja koulutuspäälliköltä sekä liiton toimistosta, pääsihteeri Anssi Kannakselta,
050 300 1244
Autourheiluterveisin
AKK-MOTORSPORT RY
Anssi Kannas
pääsihteeri
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