Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry
Yhdistys rekno 206.234

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen säännöt
1§Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.
2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää moottorikelkkaurheilua ja liikennekulttuuria sekä edistää
moottorikelkkaurheilulajien harrastus- ja kilpailutoimintaa. Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset
arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä kanssa,
- tekemällä moottorikelkkaurheilun alalla neuvonta- ja koulutustyötä,
- vastaamalla alaansa koskevien ohjesääntöjen kokoamisesta ja laatimisesta,
- ohjaamalla ja valvomalla jäsenkerhojen sekä niiden jäsenten kilpailutoimintaa sekä tarvittaessa itse
toimeenpanemalla kilpailuja ja tapahtumia,
- järjestämällä ja tukemalla nuorisotoimintaa,
- kouluttamalla kilpailutuomareita, -kouluttajia, -valmentajia ja –toimihenkilöitä
- tekemällä liikenneturvallisuustyötä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa ja periä
jäsenmaksuja.
3§ Yhdistyksen jäsenyydet
Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin urheilujärjestöihin. Yhdistys voi tehdä päätöksen tällaiseen
liittymisestä tai eroamisesta vuosikokouksessa, jos päätöstä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
kokouksessa annetusta äänimäärästä.
Yhdistys voi hallituksen päätöksellä liittyä jäseneksi tai ryhtyä yhteistoimintaan muiden moottoriurheilun ja
liikuntatoiminnan alalla toimivien liittojen ja yhteisöjen kanssa
4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistysrekisteriin merkitty moottoriurheiluseura,
jonka toiminnan tarkoitukseen kuuluu moottorikelkkaurheilulajien toiminta ja jotka hyväksyvät yhdistyksen
toiminnan tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä myös jäsenkerhoiksi.
Yhdistyksen kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen
ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§ Jäsenien oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenkerholla. Jäsenkerholla on oikeus lähettää
vuosikokoukseen enintään kaksi edustajaa. Kullakin jäsenyhdistyksellä on edustajansa kautta yksi (1) ääni
yhdistyksen kutakin alkavaa sataa (100) jäsentä kohden, kuitenkin enintään 4 ääntä.
Jäsenkerhon puhe- ja äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää jäsenkerhon valtuuttama edustaja.
Valtakirjassa määrätyllä edustajalla on oikeus äänestää ja käyttää äänioikeutta oman ja enintään yhden
vieraan jäsenyhdistyksen puolesta. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa
mainitulla tavalla.
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Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
6 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on suoritettava liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu, jonka
suuruuden ja maksuajan määrää yhdistyksen varsinainen kokous.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.
7§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
8§ Jäsenen sitoumukset, erottaminen ja muut kurinpito toimet
Jäsenkerhot sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, suorittamaan jäsenmaksun ja
toimittamaan yhdistyksen edellyttämät tiedot toiminnastaan, jäsenmäärästään ja osoitteistaan sekä
vastaamaan muista yhdistyksen sääntöihin perustuvista velvoitteistaan.
Jäsenkerhojen velvollisuutena on huolehtia, että niiden jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdistyksen
sääntöjä ja tarkoitusta. Jäsenkerhot luovuttavat ylimmän kilpailutoimintaa koskevan valvonta- ja
kurinpitovallan jäseniinsä nähden yhdistykselle.
Yhdistys, sen jäsenkerhot ja jäsenkerhojen henkilöjäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan suomalaisen
liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita.
Yhdistys, sen jäsenkerhot ja jäsenkerhojen henkilöjäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin
voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.
Yhdistyksen näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, kurinpitosääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan ja urheilun eettisiä
arvoja ja periaatteita tai urheilun reilun pelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsenkerhoa tai sen
henkilöjäsentä liitto voi rangaista erottamalla jäsenkerho yhdistyksestä tai erillisessä kurinpitomääräyksessä
määrätyllä tavalla. Muusta seuraamuksesta kuin yhdistyksestä erottamisesta on määrätty lähemmin
yhdistyksen kilpailusäännöissä ja kurinpitomääräyksessä. Kurinpitomääräyksessä mainituissa rikkomuksissa
rankaisuvaltaa käyttävä elin on yhdistyksen kurinpitovaliokunta.
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman
tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus tai muu edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä määrätty seuraamus.
9§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan
yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan,
siten että heistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään
arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan,
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen varsinaista jäsentä on
saapuvilla.
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10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus
voi erikseen tarpeen mukaan antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.
11§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös
vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.
12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
9. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
10. valitaan hallitus 9 §:n mukaan
11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan kauden tilejä
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13§ Päätöksentekojärjestys
Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä,
yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous on pidettävä kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
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15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sekä yhdistyksen kotisivulla. Kokouksen esityslista
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla 7 päivää ennen kokousta.
16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.

