SUOMEN KAUKALOPALLO- JA
RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT
Voimassa olevat säännöt

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA
RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT
Sääntömuutosesitys

1§

1§

Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja
Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä
käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton
kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen
toimialue on koko Suomi. Kansainvälisissä
yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista
nimeä Rinkball and Ringette Finland. Liiton
virallinen kieli on suomi. Rekisteröinti- ja
pöytäkirjakieli on suomi

Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja
Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä
käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton
kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen
toimialue on koko Suomi. Kansainvälisissä
yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista
nimeä Rinkball and Ringette Finland. Liiton
virallinen kieli on suomi. Rekisteröinti- ja
pöytäkirjakieli on suomi.

2§

2§

Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää
kaukalopalloa ja ringetteä sekä toimia näissä
lajeissa toimivien jäsentensä valtakunnallisena
liittona.

Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää
kaukalopalloa ja ringetteä sekä toimia näissä
lajeissa toimivien jäsentensä valtakunnallisena
liittona.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet
sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet
sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

3§

3§

Toimintamuodot
Liitto toteuttaa tarkoitustaan

Toimintamuodot
Liitto toteuttaa tarkoitustaan

1. huolehtimalla jäsentensä
toimintaedellytysten kehittymisestä

1.huolehtimalla jäsentensä
toimintaedellytysten kehittymisestä

2. laatimalla ja vahvistamalla toimintaansa
liittyvät säännöt

2. laatimalla ja vahvistamalla toimintaansa
liittyvät säännöt

1. edustamalla jäsenliittona Suomessa
Kaukalopallon Kansainvälistä liittoa ja
valvomalla sen sääntöjen ja
määräysten noudattamista

3. valvomalla sääntöjen noudattamista ja
ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja
erimielisyydet

2. edustamalla jäsenliittona Suomessa
Ringeten Kansainvälistä liittoa ja
valvomalla sen sääntöjen ja
määräysten noudattamista
3. tekee alansa koulutus- ja valistustyötä
sekä levittää liikunta- ja
antidopingtietoutta
4. edistää uusien laji- ja jäsenyhdistysten
perustamista sekä järjestää laji- ja
jäsenyhdistyksilleen
koulutustilaisuuksia

4.ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä
kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja
järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä
kilpailuja
5.edustamalla kansallisena jäsenliittona
Suomessa kaukalopallon ja ringeten
kansainvälisiä lajiliittoja ja valvomalla niiden
sääntöjen ja määräysten noudattamista
6.tekemällä alansa koulutus- ja valistustyötä
sekä levittää liikunta- ja antidopingtietoutta
7.edistämällä uusien laji- ja jäsenyhdistysten
perustamista sekä järjestämällä laji- ja
jäsenyhdistyksilleen koulutustilaisuuksia
8.huolehtimalla toimintaansa liittyvästä
julkaisu- ja tiedotustoiminnasta.

Toimintansa tukemiseksi Liitto voi
Toimintansa tukemiseksi Liitto voi ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, voi
hankkia ja välittää jäsenilleen voittoa
tavoittelematta kaukalopallo- ja ringettepeliin
liittyviä urheiluvälineitä, asusteita, tarvikkeita,
valmennusmateriaalia, omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta
omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen
luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä,

1. periä osallistumis-, lupa-, ja muita
maksuja liiton toimintaan osallistuvilta
liittokokousten ja liittohallituksen
päätösten mukaisesti
2. ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja,
3. hankkia ja välittää jäsenilleen voittoa
tavoittelematta kaukalopallo- ja
ringettepeliin liittyviä urheiluvälineitä,
asusteita, tarvikkeita,
valmennusmateriaalia,

sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Liitto voi
järjestää huvitilaisuuksia sekä harjoittaa
pienimuotoista ravitsemustoimintaa
järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

4. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä, osakkeita ja muita
arvopapereita sekä irtainta omaisuutta,
5. toimeenpanna asianmukaisen luvan
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä,
6. harjoittaa julkaisutoimintaa ja siihen
liittyvää ilmoitus- ja mainostilamyyntiä,
7. järjestää huvitilaisuuksia sekä harjoittaa
pienimuotoista ravitsemustoimintaa
järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä.

4§

4§

Liiton jäsenyydet
Liittohallitus päättää liittymisestä muihin
liittoihin ja niistä eroamisesta.

Liiton jäsenyydet
Liittohallitus päättää liittymisestä muihin
liittoihin ja niistä eroamisesta.

5§

5§

Liiton jäsenet
Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea
rekisteröity yhdistys:

Liiton jäsenet
Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea
rekisteröity yhdistys:

1. Urheiluseura tai muu urheiluyhteisö
2. Aluejärjestö
3. Valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-,
erotuomari-, pelaaja- ja
valmentajayhdistys,

4. Urheiluseura tai muu urheiluyhteisö
5. Aluejärjestö
6. Valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-,
erotuomari-, pelaaja- ja
valmentajayhdistys.

Jäsenen edellytetään edistävän ja kehittävän
liiton toimintalajeja, ja sitoutumaan sekä
noudattamaan liiton sääntöjä. Lisäksi jäsenen
tulee tukea niiden yhteisöjen periaatteita,
joiden jäsen liitto on.

Jäsenen edellytetään edistävän ja kehittävän
liiton toimintalajeja, ja sitoutumaan sekä
noudattamaan liiton sääntöjä. Lisäksi jäsenen
tulee tukea niiden yhteisöjen periaatteita,
joiden jäsen liitto on.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä
kirjallinen jäsenanomus sekä todistus
yhdistyksen tai yhteisön rekisteröimisestä ja
ilmoitus jäsenmäärästä sekä lisenssimääristä.
Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta
hakemuksesta.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä
kirjallinen jäsenanomus sekä todistus
yhdistyksen tai yhteisön rekisteröimisestä ja
ilmoitus jäsenmäärästä sekä lisenssimääristä.
Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta
hakemuksesta.

Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua
liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi
erityisen ansioituneita henkilöitä. Päätöksen
tekee liiton yleiskokous.

Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua
liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi
erityisen ansioituneita henkilöitä. Päätöksen
tekee liittokokous.

Varsinaisilta jäseniltä peritään tasasuuruinen
jäsenmaksu. Lisäksi liitto voi periä
liittymismaksun ja liiton palvelujen
käyttämisestä lisenssiperusteisia maksuja
sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita
maksuja varsinaisilta jäseniltään.

Varsinaisilta jäseniltä peritään tasasuuruinen
jäsenmaksu. Jäsenmaksusta päätetään liiton
syyskokouksessa.

Maksuista päätetään liiton syyskokouksessa.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei
peritä jäsenmaksua.

6§

6§

Liitosta eroaminen, erottaminen sekä muut
kurinpitotoimet

Liitosta eroaminen, erottaminen sekä muut
kurinpitotoimet

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä
kirjallisen ilmoituksen liittohallitukselle tai
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan
välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen
kalenterivuoden loppuun, jonka aikana
eroamisesta on ilmoitettu.

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen
ilmoituksen liittohallitukselle tai
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan
välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen
kalenterivuoden loppuun, jonka aikana
eroamisesta on ilmoitettu.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää
täytä näissä säännöissä määrättyjä
jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden
sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään
huomattavasti vahingoittaa liittoa.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää
täytä näissä säännöissä määrättyjä
jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden
sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään
huomattavasti vahingoittaa liittoa.

Liittohallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
liitosta, ellei se vuoden kuluessa ole hoitanut
sille kuuluvia maksuja liitolle.

Liittohallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
liitosta, ellei se vuoden kuluessa ole hoitanut
sille kuuluvia maksuja liitolle.

Kurinpitäjä tai lajien kurinpitoryhmät päättävät
liiton kurinpitomääräysten mukaisesti
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta,
varoituksesta tai muusta seuraamuksesta sen
mukaan kuin säännellään liittohallituksen
vahvistamissa kurinpitosäännöissä.

Liiton kurinpitotoiminnasta määrätään
kurinpitosäännöissä. Liittohallituksen
esityksestä kurinpitosäännöt tai niihin esitetyt
muutokset hyväksytään liittokokouksessa.

Kurinpitotoimen kohteina voivat olla liiton
jäsenseurat, jäsenseurojen jäsenet,
jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja
näiden asettamien elinten jäsenet,
toimihenkilöt ja urheiluja tukihenkilöt, joista on
maininta liiton kurinpitosäännöissä.
Kurinpitotoimiin voidaan ryhtyä, jos yllä
mainittu taho on menetellyt liiton sääntöjen,

Liiton kurinpitäjä tai lajien kurinpitoryhmät
päättävät kilpailutoimintaa koskevasta
kilpailukiellosta, varoituksesta tai muusta
seuraamuksesta kurinpitosääntöjen
määräämällä tavalla.
Kurinpitotoimen kohteina voivat olla ne henkilöt
tai tahot, joista on maininta liiton
kurinpitosäännöissä.

urheilun tai liikunnan eettisten arvojen taikka
urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
7§

7§

Liiton päätöksenteko
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liiton kokous.
Liiton kokouksissa on äänioikeus jokaisella
jäsenvelvoitteensa täyttäneellä varsinaisella
jäsenellä.

Liiton hallinto
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.
Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa
liittohallitus.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1)
ääni. Jäsenyhdistyksen äänioikeutta
kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen
valtakirjalla valtuuttama henkilö. Samalla
henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja.
Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Ellei näissä säännöissä muuta määrätä,
vuosikokouksessa päätökseksi tulee
asiakysymyksissä se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
voittaa se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja kannattaa. Vaaleissa
tasatuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.
Liiton varsinaiset kokoukset pidetään:
kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous
loka-joulukuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
edustajat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Esitetään edellistä toimintavuotta
koskeva vuosikertomus yhdistyksen
toiminnasta ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä liittohallitukselle ja
toiminnanjohtajalle
7. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden
tarkennettu budjetti käytettäväksi
talousseurannan pohjana
8. Valitaan vuodeksi liiton kurinpitäjä sekä
lajien kurinpitoryhmät käyttämään liiton
jäseniin, jäsenseurojen hallitusten,

Liittohallitus voi nimittää liiton palvelukseen
toiminnanjohtajan tai muita henkilöitä
hoitamaan liiton toimistoa sekä liiton tehtäviin
ja toimialaan kuuluvia toimintoja.
Liittohallituksen alaisina toimivat liiton
lajiryhmät, työryhmät sekä muut pysyvät tai
tilapäiset elimet.
Liittohallituksen, liiton toimiston ja lajiryhmien
tehtävistä, vastuista ja toiminnasta määrätään
hallintosäännöissä. Liittohallituksen esityksestä
hallintosäännöt tai niihin esitetyt muutokset
hyväksytään liittokokouksessa.
Liittohallituksen muodostavat syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja, lajiryhmien
puheenjohtajat (2) ja kolme (3) muuta jäsentä.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla
liittohallituksen ulkopuolelta.
Liittohallituksen kaikki jäsenet valitaan
kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrallaan siten,
että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.
Parillisina vuosina erovuorossa ovat
puheenjohtaja, kaukalopallon lajiryhmän
puheenjohtaja ja yksi (1) muu jäsen.
Parittomina vuosina erovuorossa ovat ringeten
lajiryhmän puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta
jäsentä.
Liittohallituksen jäsen voidaan valita enintään
kahdeksi (2) peräkkäiseksi täydeksi
toimikaudeksi.
Jos kuka tahansa liittohallituksen jäsen ennen
toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen
valitaan liiton seuraavassa liittokokouksessa
toinen edustaja vain siksi ajaksi, jonka eronnut
olisi ollut vielä liittohallituksessa.
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton
asioita yhdistyslain, liiton sääntöjen ja
liittokokousten päätösten mukaisesti sekä
edustaa liittoa.

johtokuntien ja näiden asettamien
elinten jäseniin, erotuomareihin sekä
toimihenkilöihin kohdistuvista
kurinpitotoimenpiteistä. Kurinpitäjä ja
lajien kurinpitoryhmät aloittavat
toimintansa 1.6 alkaen
9. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten
esittämät asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
edustajat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma
5. Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja
muiden maksujen suuruus ja
vahvistetaan seuraavan vuoden
talousarvio
6. Valitaan joka toinen vuosi
liittohallituksen puheenjohtaja, joka
kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
kahdeksi (2) seuraavaksi
toimintavuodeksi
7. Valitaan liittohallituksen uudet jäsenet
erovuoroisten tilalle kahdeksi (2)
toimintavuodeksi. Hallituksen jäsenet
valitaan seuraavasti: kaksi hallituksen
jäsentä edustaa ringetteä ja kaksi
kaukalopalloa ja yksi muuta liiton
toiminnassa tarvittavaa
asiantuntemusta.
8. Valitaan tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja tarkastamaan
seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa.
Tilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei
varatilintarkastajaa tarvitse valita.
9. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja
kunniajäsenten kutsumisesta
10. Määrätään liittohallituksen jäsenten
kulukorvauksista ja palkkioista
11. Määritellään, miten liiton viralliset
tiedonannot on julkaistava seuraavan
toimintavuoden aikana
12. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten
esittämät asiat

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun
paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet
muista liittohallituksen jäsenistä.

Kutsu ja esityslista liiton varsinaiseen
kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään
kolme (3) viikkoa etukäteen sähköpostilla tai
liiton virallisella tiedotteella tai kotisivuilla.
Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian
varsinaisen kokouksen asialistalle, on
ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti
liittohallitukselle kevätkokoukseen helmikuun ja
syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä.
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, jos liiton
kokous tai liittohallitus niin päättää tai jos
vähintään yksi neljäsosa liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä
asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen
kokous tulee järjestää kahden kuukauden
sisällä pyynnöstä. Kutsu ja esityslista liiton
ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä
jäsenille sähköpostilla tai liiton virallisella
tiedotteella tai kotisivuilla kaksi viikkoa
etukäteen.
8§

8§

Hallinto

Liittokokous
Liittokokouksissa on äänioikeus jokaisella
jäsenvelvoitteensa täyttäneellä varsinaisella
jäsenellä.

Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa
liittohallitus. Liittohallitus asettaa tarvittaessa
lajiryhmiä, työryhmiä ja neuvottelukuntia.
Liittohallituksen alaisena on liiton toimisto, jota
johtaa liittohallituksen valitsema
toiminnanjohtaja.

Liittohallituksen muodostavat
syyskokouksessa kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja viisi
(5) liittohallituksen jäsentä. Puheenjohtaja ja
hallituksen jäsen voidaan valita kuhunkin
tehtävään enintään kahdeksi (2) peräkkäiseksi
täydeksi toimikaudeksi. Liittohallitus kutsuu
keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Jos liittohallituksen puheenjohtaja tai
liittohallituksen jäsen ennen vaalikauden
päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan
liiton seuraavassa kokouksessa toinen
edustaja vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi
ollut vielä liittohallituksessa.
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton
asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja liiton
kokousten päätösten mukaisesti.
Liittohallituksen tehtävät
• Hoitaa liiton asioita lakin, sääntöjen ja
liittokokousten päätösten mukaisesti

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1)
ääni. Jäsenyhdistyksen äänioikeutta
liittokokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen
valtakirjalla valtuuttama henkilö. Samalla
henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja.
Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on
liittokokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Liittohallituksen jäsentä ei voi valita
liittokokousvirkailijaksi.
Ellei näissä säännöissä muuta määrätä,
liittokokouksessa päätökseksi tulee
asiakysymyksissä se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
voittaa se mielipide, jota liittokokouksen
puheenjohtaja kannattaa. Vaaleissa
tasatuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.
Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous
huhti-toukokuussa ja syyskokous lokamarraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Kutsuu koolle liiton kokoukset ja
valmistelee niissä käsiteltävät asiat
Nimittää ja erottaa tehtävistään liiton
toiminnanjohtajan
Nimittää tarpeelliset toimielimet ja
päättää niiden tehtävistä
Huolehtii
o liiton taloudesta ja
omaisuudesta
o liiton talous- ja
toimintasuunnitelman sekä
vuosikertomuksen ja
tilinpäätöksen laatimisesta
Päättää
o liiton hallinto-ohjeesta
o arvokilpailujen anomisesta ja
järjestämisestä
o liiton ansiomerkkien
myöntämisestä ja muiden
kunnia-ansiomerkkien
esittämisestä
Vahvistaa liiton sääntöihin nähden
alemman asteiset määräykset ja ohjeet
Hyväksyy ja erottaa jäsenet ja pitää
jäsenluetteloa jäsenyhdistyksistä sekä
kannattaja- ja kunniajäsenistä sekä
kunniapuheenjohtajista
Edustaa liittoa
Valitsee edustajat muihin yhteisöihin.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun
paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet
muista liittohallituksen jäsenistä.
Toiminnanjohtaja hoitaa liiton hallintoa
liittohallituksen johdon ja valvonnan alaisena
annettujen ohjeistusten perusteella.
Toiminnanjohtaja johtaa liiton muita
toimihenkilöitä.

1. Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
2.Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
edustajat
3.Todetaan liittokokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4.Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva
vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja
tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
5.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle
7.Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden
tarkennettu budjetti käytettäväksi
talousseurannan pohjana
8.Valitaan vuodeksi (1.6-31.5) liiton kurinpitäjä
sekä lajien kurinpitoryhmät päättämään
kurinpitotoimenpiteistä kurinpitosääntöjen
määräämällä tavalla. Kurinpitäjä ja lajien
kurinpitoryhmät aloittavat toimintansa 1.6.
alkaen.
9.Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten
esittämät asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1.Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
2.Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
edustajat
3.Todetaan liittokokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4.Vahvistetaan seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma
5.Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun
suuruus ja vahvistetaan seuraavan vuoden
talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2)
toimintavuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja
erovuoroisen tilalle
7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2)
toimintavuodeksi erovuoroisen tilalle
liittohalitukseen jäsen, joka toimii samalla
kaukalopallon lajiryhmän puheenjohtajana
8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2)
toimintavuodeksi erovuoroisen tilalle
liittohalitukseen jäsen, joka toimii samalla
ringeten lajiryhmän puheenjohtajana
9. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2)
toimintavuodeksi erovuoroisten tilalle jäsenet
liittohallitukseen ja toimimaan asiantuntijana
liiton toiminnassa tarvittavilla osa-alueilla.
10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja
hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä

tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kun
tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei
varatilintarkastajaa tarvitse valita.
11. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja
kunniajäsenten kutsumisesta
12. Määrätään liittohallituksen jäsenten
kulukorvauksista ja palkkioista
13. Määritellään, miten liiton viralliset
tiedonannot on julkaistava seuraavan
toimintavuoden aikana
14. Käsitellään liittohallituksen esittämät asiat
15. Käsitellään jäsenten esittämät asiat
Kutsu ja esityslista liiton varsinaiseen
liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille
vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen
sähköpostilla tai liiton virallisella tiedotteella tai
kotisivuilla.
Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian
varsinaisen liittokokouksen asialistalle, on
ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti
liittohallitukselle kevätkokoukseen helmikuun ja
syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.
Liiton ylimääräinen liittokokous pidetään, jos
liittokokous tai liittohallitus niin päättää tai jos
vähintään yksi neljäsosa liiton
äänioikeutetuista jäsenistä esittämänsä asian
käsittelyä varten sitä kirjallisesti vaatii.
Ylimääräinen liittokokous tulee järjestää
kahden kuukauden sisällä pyynnöstä. Kutsu ja
esityslista liiton ylimääräiseen liittokokoukseen
on lähetettävä jäsenille sähköpostilla tai liiton
virallisella tiedotteella tai kotisivuilla kaksi
viikkoa etukäteen.
9§

9§

Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen
Kaukalopalloliiton ja Ringetteliiton
antidopingsäännöstöjä

Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen
Kaukalopalloliiton ja Ringetteliiton
antidopingsäännöstöjä

10 §

10 §

Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja yhdessä tai liittohallituksen
määräämä henkilö.

Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä
tai liittohallituksen määräämä henkilö.

11 §

11 §

Tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

12 §

12 §

Sääntöjen muuttaminen ja liiton
purkaminen
Liiton sääntöjä voidaan muuttaa, jos
sääntömuutosta on kannattanut kolme
neljäsosaa liittokokouksessa annetuista
äänistä, ellei yhdistyslain säännöksistä muuta
johdu. Jos liitto puretaan, sen varat on
luovutettava suomalaista liikuntaa ja urheilua
edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen
tarkoitukseen liiton purkamisesta päättävän
kokouksen päättämällä tavalla. Sääntöjen
muuttamisesta tai liiton purkamisesta tulee olla
maininta kokouskutsussa.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton
purkaminen
Liiton sääntöjä voidaan muuttaa, jos
sääntömuutosta on kannattanut kaksi
kolmasosaa liittokokouksessa annetuista
äänistä, ellei yhdistyslain säännöksistä muuta
johdu. Jos liitto puretaan, sen varat on
luovutettava suomalaista liikuntaa ja urheilua
edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen
tarkoitukseen liiton purkamisesta päättävän
liittokokouksen päättämällä tavalla. Sääntöjen
muuttamisesta tai liiton purkamisesta tulee olla
maininta liittokokouskutsussa.

13 §

13 §

Toimihenkilöiden esteellisyys
Liittoon väliaikaisessa tai vakituisessa
työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua
liittohallitukseen eikä olla yhdistyksen jäsenen
edustajana liiton kokouksissa.

Toimihenkilöiden esteellisyys
Liittoon väliaikaisessa tai vakituisessa
työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua
liittohallitukseen eikä olla yhdistyksen jäsenen
edustajana liittokokouksissa.

