Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry

SÄÄNNÖT

1§ Liiton nimi, kotipaikka ja kieli
Liiton nimi on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf, liiton nimestä
voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SMSL. Liitto käyttää myös kansainvälisissä yhteyksissä
epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Canoeing and Rowing Federation (FCRF).
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.
Liiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja ja virallisluontoiset julkaisut laaditaan suomen
kielellä. Sama sääntö koskee puheenjohtajan lausuntoja kokouksessa.
2§ Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien
yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, sekä niiden henkilöjäsenten yleisten ja yhteisten etujen
valvojana, jotka näiden sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät melontaa ja soutua Suomessa.
Liiton tarkoituksena on edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana
sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja
nuorten kasvua ja kehitystä lajiensa avulla.
Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea
kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin perusteet.
3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan liitto toteuttaa:
1. Edustamalla melontaa ja soutua sekä valvomalla liiton etua urheilun ja liikunnan kotimaisissa sekä
kansainvälisissä yhteistoimintajärjestöissä.
2. Pitämällä yllä ja johtamalla toiminnalleen tarpeellista organisaatiota sekä muita liiton toiminnan
edellytyksiä.
3. Tukemalla jäsenyhdistystensä toiminnan ja talouden kehittämistä.
4. Osallistumalla jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten melonta- ja soutu-urheilun, kunto- ja
harrasteliikunnan sekä nuoriso- ja seuratoiminnan kehittämiseksi tähtäävään suunnitteluun ja
koulutukseen sekä edistämällä uusien seurojen perustamista.
5. Tekemällä melontaa ja soutua koskevaa valistus-, koulutus- ja valmennustyötä.
6. Tekemällä vesiliikunnan ja erityisesti melonnan ja soudun lajikohtaista tiedotus- markkinointi- ja
julkaisutoimintaa edistämään lajin leviämistä sekä myönteisen kuvan syntymistä maassamme.
7. Seuraamalla melonta- ja soutu-urheilun ja -liikunnan kansainvälistä toimintaa ja sen kehittymistä, sekä
tuomalla soveltuvat tiedot jäsenten käyttöön.
8. Johtamalla ja valvomalla melonnan ja soudun kotimaista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa sekä
tarvittaessa toimeenpanemalla itse kilpailuja.
9. Laatimalla ja vahvistamalla kilpailu-, merkki- ja mestaruussääntöjä.
10. Valvomalla kotimaisten ja kansainvälisten liittojen kilpailusääntöjen noudattamista sekä ratkaisemalla
niitä koskevia rikkomuksia ja riitaisuuksia.
11. Ohjaamalla jäsenistöä terveisiin elämäntapoihin valistamalla mm. tupakan, alkoholin ja piristeiden
vaaroista sekä pidättäytymällä niiden mainonnasta ja myynninedistämisestä, muissa kuin Suomen lain
ja Kansainvälisten lajiliittojen määrittelemissä puitteissa.
12. Jakamalla yhteisesti sovituin perustein stipendejä tai avustuksia liiton jäsenseurojen jäsenille.
13. Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta, arvopapereita ja ottaa vastaan varoja testamentilla tai lahjoituksena sekä toimeenpanna
rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen viranomaisen luvan hankittuaan ja harjoittaa
julkaisu-, markkinointi- ja ravitsemistoimintaa.
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4§ Liiton jäsenyys
Liitto kuuluu Suomen liikunnan ja urheilun kattojärjestöön ja kansainväliseen Kanoottiliittoon
(International Canoe Federation, ICF) sekä kansainväliseen Soutuliittoon (Fédération Internationale des
Sociétés d’Aviron, FISA). Liiton jäsenyydestä muissa järjestöissä päättää liiton hallitus.
5§ Liiton jäsenet
Liitolla voi olla seuraavia jäseniä:
- varsinainen jäsen
- tapahtumajärjestäjäjäsen
- kannatusjäsen
Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröityjä yhdistyksiä joiden toimintaohjelmassa on
melonta- ja/tai soututoiminta ja jotka toiminnassaan ovat valmiita noudattamaan liiton sääntöjä.
Tapahtumajärjestäjäjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka läheisesti liittyy
melontaan tai soutuun.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea liiton toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.
Yhdistyksissä, joiden toimintaan kuuluu eri urheilulajeja, jäsenmäärään sisällytetään kuitenkin vain
melonta- ja/tai soutujaoston jäsenet.
Kirjalliseen jäsenhakemukseen on liitettävä yhdistysrekisteriote, seuran säännöt, tiedot
perustamisajankohdasta, jäsenmäärästä ja seuran hallituksen kokoonpanosta.
Varsinaisella jäsenellä on sääntöjen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet täysimääräisinä.
Tapahtumajärjestäjäjäsenellä on puheoikeus ja yksi ääni liiton kokouksissa.
Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta liiton kokouksissa.
Jäsenen velvollisuudet ovat seuraavat:
1. Suorittaa liittymis- ja jäsenmaksut ja muut näihin sääntöihin tai kilpailusääntöihin perustuvat maksut
ajallaan.
2. Ilmoittaa liitolle tiedot toiminnastaan, jäsenistään ja toimihenkilöistään vuosittain siinä järjestyksessä
kuin liitto niitä pyytää.
3. Ilmoittaa liitolle välittömästi yhdistyksen ja sen toimihenkilön osoitteen ja puhelinnumeron
muutoksesta.
4. Huolehtii siitä, että se ja sen omat jäsenet, työntekijät, toimihenkilöt ja luottamushenkilöt noudattavat
liiton, Suomen Olympiakomitean, kansainvälisten lajiliittojen sääntöjä ja muita määräyksiä ja
päätöksiä sekä sitoutuvat eettisiin periaatteisiin ja reilun pelin periaatteisiin.
Liiton jäsenyyttä hakeneen yhdistyksen ja yhteisön on neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun seura on
saanut tiedon jäseneksi hyväksymisestään maksettava syysliittokokouksen vahvistama liittymismaksu.
Jäsenen on vuosittain helmikuun viimeiseen päivään mennessä maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden
vahvistaa syysliittokokous. Jäsenmaksu on maksettava jäsenmaksukaudelta, riippumatta jäljellä olevan
kauden pituudesta. Maksun laiminlyömisestä eräpäivään mennessä on seurauksena äänioikeuden
epääminen, kunnes maksu on suoritettu.
Jäsen vastaa lisäksi siitä, että sen kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenet maksavat hallituksen vahvistamat
lisenssi-, rekisteröimis- ja kilpailumaksut. Kilpailutoimintaan liittyvistä maksuista ja niiden laiminlyönnin
seurauksista määrätään tarkemmin liiton kilpailusäännöissä.
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Henkilö, joka on toiminut pitkän aikaa ansiokkaasti liiton hallituksen puheenjohtajana, voidaan
liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi.
Henkilö, joka pitkäaikaisella tai muuten ansiokkaalla toiminnallaan on suuresti edistänyt liiton
tarkoituksen toteutumista, voidaan kutsua liiton kunniajäseneksi liittokokouksen päätöksellä, jota on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsenyys ei estä jäsenyyttä
hallituksessa.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta eikä heillä ole äänioikeutta
liiton kokouksissa.
Liiton kunnia- ja ansiomerkeistä ja muista huomionosoituksista määrätään hallituksen hyväksymissä
ansiomerkkisäännöissä.
6§ Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä
Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
7 § Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
noudattamaan sen päätöksiä.
Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty
päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
8§ Kilpailutapahtumien ja tulosten manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai tapahtumien manipulointia.
Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä
seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai
muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

9§ Liitosta eroaminen
Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen
a.
eroaa
b.
erotetaan liitosta tai
c.
päätetään purkaa
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Eroamisilmoituksen voi tehdä myös liittokokouksessa. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen
kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja oikeudet ovat voimassa.
Erotetulla tai eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.
10§ Liitosta erottaminen ja muut kurinpitotoimet
1. Liiton hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos se toimii vastoin liiton tarkoitusta, jos se on jättänyt
liitolle erääntyneitä maksuja maksamatta, rikkoo liiton sääntöjä, liittokokouksen tai hallituksen
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päätöksiä tai sallii jäsenensä tai työntekijänsä syyllistyä sellaiseen menettelyyn tai jos yhdistyslaissa
mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Lisäksi jäsen voidaan erottaa, mikäli se muuttaa
nimensä sellaiseksi, jota liitto ei hyväksy.
Liiton hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton kilpailu- ja muusta
toiminnasta ja/tai evätä päätöksellään jäseneltä äänioikeuden liittokokouksessa, jos jäsen ei ole
suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan eräpäivään mennessä (jäsenoikeuksien rajoittaminen).
Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi.
Jäsenen erottamispäätös tai päätös jäsenoikeuksien rajoittamisesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianosaisille kirjatussa
kirjeessä.
Erotetulla jäsenellä tai jäsenellä, jonka jäsenoikeuksia on rajoitettu, on oikeus saattaa asiaa koskeva
päätös liittokokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjeellä hallitukselle kahden kuukauden
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liittokokouksen päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä. Liittokokouksen
päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.
Erotetun jäsenen on suoritettava liitolle kuluvan vuoden jäsenmaksu.

11§ Kurinpitomenettely
1. Liiton kurinpitovaltaa käyttävänä elimenä toimii hallitus ja liittokokouksen valitsema
kurinpitovaliokunta. Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingisäännöstössä
mainittu elin 1.1.2021 alkaen.
2. Rikkomusten laadusta, rangaistuslajeista ja kurinpitomenettelystä määrätään liittokokouksen
vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.
3. Kurinpitomenettely voidaan kohdistaa kurinpitomääräyksissä mainittuihin yhteisöihin ja henkilöihin.
4. Kurinpitoasiaa koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen,
kun päätös on lähetetty asianosaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätös tulee voimaan heti, ellei muuta
päätetä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen
määrätty.
12§ Liiton toimielimet
Liiton toimielimet ovat liittokokous, hallitus ja sen valvonnassa ja alaisuudessa toimivat valiokunnat ja
niiden jaostot sekä hallituksesta riippumaton kurinpitovaliokunta.
13§ Liiton varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Ylintä päätäntävaltaa liitossa käyttää liittokokous. Varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain kaksi,
kevätkokous huhti–toukokuussa ja syyskokous loka–marraskuussa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään kun liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 osan liiton
äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian käsittelyä varten sitä liittohallitukselta kirjallisesti vaatiessa,
jolloin kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit
ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on vain yksi henkilö, tämän on
saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
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Todetaan edustettuina olevat jäsenet ja niiden äänivaltaiset edustajat
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitetään hallituksen laatima liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
Päätetään syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä. Nimetään tarvittaessa
ehdollepanotoimikunta valmistelemaan seuraavassa syyskokouksessa tehtäviä liiton puheenjohtajan ja
hallituksen jäsenvalintoja.
Käsitellään tarvittaessa liiton kurinpitosääntöjen muutosesitykset
Käsitellään tarvittaessa liiton toimintasääntöjen muutosesitykset
Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan edustettuina olevat jäsenet ja niiden äänivaltaiset edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus kullekin jäsenryhmälle erikseen
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
7. Päätetään hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden
suuruus
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kurinpitovaliokunta
11. Valitaan kaksi tilintarkastuslain edellyttämää tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
12. Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Jäsen joka haluaa jonkun asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee lähettää siitä perusteltu
ehdotus liiton hallitukselle. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotus on lähetettävä viimeistään
helmikuun loppuun mennessä, ja syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotus on lähetettävä liiton
hallitukselle viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
Kokouksen aikana esiin tuleva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vain silloin, jos kokouksen osanottajat
ovat siitä yksimielisiä, ei kuitenkaan asiaa, joka koskee näiden sääntöjen muuttamista, liiton purkamista,
kiinteistön, osakkeiden tai osuuksien ostamista, myymistä tai kiinnittämistä.
Liittokokouksessa voidaan vahvistaa muita kuin lajikohtaisia kilpailu-, kurinpito-, ja muita
urheilutoimintaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä, joita järjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan.
Liittokokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja suosituksia. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan
kulloinkin voimassaolevia eettisiä säännöstöjä. Jäsen on velvollinen liiton pyynnöstä antamaan selvityksen
urheilun eettistä perustaa vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan.
Varsinaiset ja ylimääräiset liittokokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kutsu esityslistoineen kullekin
jäsenelle niiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Kutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjallisesti vain, jos heillä ei ole sähköpostiosoitetta.
Liiton kokouksissa on äänivalta liiton jäsenseuroilla, joista kullakin on oikeus lähettää yksi äänioikeutettu
edustaja sekä korkeintaan kaksi lisäedustajaa. Viimeksi mainituilla on kokouksessa ainoastaan puhevalta.
Äänestyksessä on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella seuralla yksi perusääni. Lisä-äänet muodostuvat
jäsenluvun perusteella seuraavasti:
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alle - 50 jäsentä 1 perusääni
51 – 150 jäsentä 1 perusääni + 1 lisä-ääni
151 - 250 jäsentä 1 perusääni + 2 lisä-ääntä
251 - 400 jäsentä 1 perusääni + 3 lisä-ääntä
401 - 600 jäsentä 1 perusääni + 4 lisä-ääntä
601jäsentä 1 perusääni + 5 lisä-ääntä
Seuran äänioikeutetun edustajan pitää olla edustamansa seuran jäsen ja tehtävään valtuutettu eikä sama
henkilö kokouksessa saa edustaa kuin yhtä seuraa.
Toimivalla jäsenellä on yksi ääni.
14§ Hallitus
Liiton hallitus hoitaa liiton asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja liiton kokouksien päätösten
mukaisesti.
Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia ja tasavertaisesti melonnan ja soudun tuntijoita, ellei erityisiä
syitä ole toisin valita.
Liiton hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimivuodeksi
valitut neljästä kahdeksaan (4–8) varsinaista jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on paikalla.
Hallituksen tehtävänä on valiokuntiensa, jaostojensa ja ottamiensa toimihenkilöiden avustamana toimia
toimeenpanevana elimenä ja edustaa liittoa lain, näiden sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti.
Tässä tehtävässään hallituksen tulee mm.:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hyväksyä jäsenanomukset ja tarvittaessa tehdä erottamispäätös sekä pitää jäsenluetteloa.
Ottaa ja erottaa liiton työsopimussuhteiset toimihenkilöt ja sopia heidän työehtonsa.
Hoitaa liiton varoja sekä kirjanpitoa.
Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hankkia tilintarkastajien lausunto samoin kuin laatia
seuraavan kauden toiminta- ja taloussuunnitelma, sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa
varten.
Kutsua kokoon liittokokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna
vastuualueensa päätökset.
Valita liiton edustajat yhteistoimintajärjestöjen kokouksiin ja toimielimiin
Vahvistaa esityksestä osallistumis- ja kilpailuluvat Suomen edustustehtäviin.
Asettaa avukseen asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarvittava määrä valiokuntia ja jaostoja,
valita niiden vetäjät, vahvistaa niiden jäsenet sekä määritellä ohjeilla niiden vastuualueet ja
toimintavaltuudet. Vahvistaa valiokuntien ja jaostojen vuositason toiminta- ja taloussuunnitelmat.
Valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista ja määrätä niissä asetetut seuraamukset
rikkomuksista.
Vahvistaa lisenssi-, rekisteröimis- ja kilpailumaksut.
Ratkaista hallitukselle esitetyt vastalause- ja riitakysymykset.
Tehdä liittokokoukselle esitykset kunniapuheenjohtajista ja kunniajäsenistä.
Vahvistaa valiokuntien tekemät esitykset liiton kilpailutoiminta-, kiertopalkinto- ja
ansiomerkkisäännöistä sekä vahvistaa ansiomerkkien ja kiertopalkintojen jaon.
Pitää päätöspöytäkirjaa kokouksistaan.
Palkita jäsenistöä.

Esitys 19.8.2020

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry

SÄÄNNÖT

15§ Valiokunnat
Hallitus voi lisäksi asettaa avukseen valiokuntia ja jaostoja sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.
Valiokunnat ja lajijaostot vastaavat hallitukselle vastuualueestaan. Ne laativat oman toiminta- ja
taloussuunnitelmansa hallituksen vahvistettavaksi.
Lisäksi liittokokous valitsee hallituksesta riippumattoman kurinpitovaliokunnan.
Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä ja tarvittaessa varajäseniä. Toimikausi on
kaksi vuotta. Valiokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja yli puolet jäsenistä on paikalla.
Valiokunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.
Jaostot toimivat hallituksen alaisuudessa vastaten sille vastuualueestaan.
16§ Toiminnanjohtaja
Liitolla on toiminnanjohtaja. Hallitus nimeää ja erottaa toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtaja vastaa
hallituksen johdon alaisuudessa liiton operatiivisesta johtamisesta, valmistelee asiat hallitukselle sekä
panee täytäntöön hallituksen ja liittokokouksen päätökset.

17§ Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen erikseen
määrää yksin.
18§ Liiton toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on jätettävä
tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava kertomuksensa saman
kuun 31. päivään mennessä.
19§ Edustusoikeudet & kilpailusäännöt
Seuran jäsenten edustusoikeudesta määrätään eri lajien kilpailusäännöissä.
Liiton tai sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa noudatetaan liiton vahvistamia kilpailusääntöjä.
20§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai täydentää, jos asiaa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa paikalla
olevista äänivaltaisista jäsenistä liiton sääntömääräisessä kokouksessa.
21§ Liiton purkaminen
Liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin
pidettävässä liiton kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Jos liitto lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, sen varat käytetään melonnan ja/tai soudun edistämiseen
kotimaassa sen mukaan mitä kahdesta kokouksesta jälkimmäisessä päätetään.
22§ Yhdistyslaki
Sikäli, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä liiton toiminnasta, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.
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