KLUBIN PERUSKIRJA
1§ PERIAATTEET
Klubin jäseniltä edellytetään klubin periaatteiden kunnioittamista. Perusperiaatteina ovat ehdoton
humaanius kanssaihmisiä kohtaan rodusta ja ihonväristä riippumatta, riittävä huumorintaju, isänmaallinen asenne ja miehisen kulttuurin ylläpito.
2§ JÄSENYYS
Klubin jäseniksi voivat päästä kaikki sellaiset tuntemamme / meille suositellut henkilöt kansallisuudesta tai rodusta riippumatta (katso jäsenluokat), joiden huumorintajun riittävyydestä olemme
vakuuttuneita. Lisäksi jäseneksi aikovalta edellytetään ehdottoman humaania asennoitumista kaikkiin lähimmäisiin. Jäseneksi pääsee kuitenkin vain kutsuttuna. Koejäsenyys eli kisälliys myönnetään klubin hallituksen kokouksessa, jonka tulee saavuttaa asiasta yksimielisyys. Mikäli uutta jäsentä ei muiluteta ennen seuraavaa klubin vuosipäivää (3.9.), hänet ylennetään ko. päivämääränä toiseen jäsenluokkaan noviisiksi. Samaa päivämäärää käytetään myös muiden ylennysten ja kunnianosoitusten yhteydessä.
3§ JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on toistaiseksi luokka/URHO-kertoimella kerrottu perusmaksu, joka on 5€ vuodessa.
Jäsenmaksu maksetaan käteisellä nurkan takana ilman todistajia. Maksun saaja huolehtii summan
tilittämisestä klubille. Jäsenmaksujen tuotto käytetään lyhentämättömänä periaatteella JÄSENILLÄ
ON KIVAA.
4§ KURINPITOMENETTELY JA RANGAISTUKSET
Klubin peruskirjan periaatteiden vastaisesta toiminnasta sekä epäasiallisesta käytöksestä toista klubin jäsentä kohtaan rangaistaan klubin jäseniä rikkeen vakavuudesta riippuen alla olevan mukaisesti:
4.1§ LIKVIDOINTI
Suoritetaan erittäin vakavasta rikkeestä ja/tai toistuvista vakavista rikkeistä ja/tai perushuumorintajuttomasta asenteesta. Vähintään 2/3 osaa klubin jäsenistöstä suorittaa likvidoinnin. Likvidoitu henkilö ei voi enää koskaan saada klubin jäsenyyttä (ymmärrettävistä syistä). Likvidoidulle ei myöskään jätetä todisteita klubiin kuulumisesta.
4.2§ MUILUTUS
Annetaan vakavasta rikkeestä. Muilutuksia voidaan tehdä vähintään kahden kunniajäsenen aloitteesta. Muilutus toteutetaan alentamalla luokkaa yhdellä. Luokattomat jäsenet erotetaan klubista.
4.3§ KYYDITYS
Vähemmän vakavasta rikkomuksesta rangaistaan kahden tai kolmen jäsenen suorittamalla kyydityksellä. Esikuvista poiketen kyyditettävä toimitetaan takaisin lähtöpisteeseensä
(toivottavasti ja toivottavasti terveenä).

4.4§ NOOTTI
Nootti voidaan antaa mistä syystä tahansa vähintään kahden kunniajäsenen tai vähintään
neljän muun jäsenen (ei kisälli eikä noviisi) aloitteesta. Nootti annetaan AINA kirjallisena ja nootin saajan on syytä joko hankkia syntipukki tai itse otettava ko. aiheesta täysi
poliittinen vastuu. Syntipukki (sen puuttuessa nootin saaja) tulee toimittaa hengissä kirjallisen vastineen kera klubin hallituksen kuultavaksi varustettuna asiaan kuuluvilla lahjuksilla. Mikäli em. vastinetta ei anneta 7 vrk:n kuluessa, tilanteesta seuraa noottikriisi,
joka on hoidettavissa vain kyydityksellä.
5§ KLUBISORMUS
Klubisormuksen voi persaukisuusasteesta riippuen hankkia joko hopeisena tai kultaisena. Klubisormuksen voi tilata henkilökohtaisen luokkakertoimen määrittämään hintaan klubin hallitukselta, johon kuuluvat kaikki luokan viisi jäsenet. Klubisormuksen hankkiminen on vapaaehtoista. Mahdolliset luokkakertoimien tuottamat voitot käytetään pykälän kolme (3§) mukaisella periaatteella.
6§ KOKOUKSET
Klubin kokouksia pidetään tarvittaessa klubin hallituksen kutsusta. Kutsu täytyy tuoda julki (mieluummin) ennen kokousta. Muut jäsenet voivat esittää hallitukselle kokouksen pitämistä niin halutessaan. Kokouspalkkioita ei makseta, mutta virvokkeita voidaan hankkia kassatilanteen niin salliessa tai mikäli isoveli sponsoroi.
7§ VUOSIPÄIVÄ
Klubin virallinen juhlapäivä on kolmas syyskuuta (3.9.). Juhlan viettotapa on vapaa mutta pakollinen. Klubi pyrkii tarjoamaan kassatilanteen niin salliessa jäsenilleen ko. juhlapäivän kunniaksi
juhlakahvit mahdollisimman lähellä ko. päivämäärää.
8§ MUUT EDUT JA VASTUUT
Klubin jäsenelle voidaan myöntää vähintään kahden muun klubin jäsenen aloitteesta hallituksen
niin päättäessä kunnianosoitus kunniakkaasta toiminnasta URHO-klubin hyväksi. Vastaavasti klubin jäseniltä edellytetään ...no jaa, vaatiahan saa.
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