
 
 
 
 
 
 
 
POHJOIS-KARJALAN RADIOKERHO RY:N PROJEKTIRAHASTO
 
1. Rahaston nimi on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n (Radiokerho) projektirahasto.
  
2. Projektirahaston pääoma kerätään rahalahjoituksina joko yleisesti projektirahastoon
osoitettuna tai nimettynä jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Rahastoon voidaan kerätä varoja 
tarpeen mukaan aktiivisella keräyskampanjalla. Lahjoitukset Pohjois
osoittamalle tilille. Viestikenttään maininta ”projektirahasto”.
   
3. Projektirahaston varat ovat Radiokerhon hoidossa, ja ne tiliöidään omalle kirjanpidon 
tilille. Rahaston varat sijoitetaan turvallisesti. Radiokerholla on käyttöoikeus varoihin.
 
4. Projektirahaston toimivuosi ja tilivuosi ovat samat kuin Radiokerhon.
 
5. Projektirahastoa hallinnoi Radiokerhon hallitus ja rahaston varoja käytetään 
kerhotoiminnan ja kerhon toimintaympäristön kehittämiseen sekä erilaisiin projekteihin 
kuten varaverkko-toimintaan ja toistinasemien ylläpitoon.
 
6. Projektirahaston toiminnantarkast
 
7. Esitykset vuosikokoukselle 
 
8. Päätökset projektirahaston lakkauttamisesta tekee Radiokerhon 
rahaston varat tulee käyttää s
lakkauttamisen yhteydessä on samanaikaisesti tehtävä päätös projektirahaston 
lakkauttamisesta tai siirtämisestä toisen järjestön hoitoon näiden sääntöjen määräämien 
tarkoitusperien mukaisesti. 
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