Suomen Vesihiihtourheilu ry:n toimintasäännöt
1§

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Vesihiihtourheilu ja sen kotipaikka on Lempäälä.

2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja ohjata vesihiihtourheilun kehitystä
Suomessa ja olla maassa toimivien seurojen yhdyssiteenä. Tarkoituksen
toteuttamiseen yhdistys pyrkii seuraavin keinoin:
1. Antamalla herätteitä ja neuvoja uusien lajia harrastavien seurojen
perustamiseksi ja jo toiminnassa olevien työn tehostamiseksi. Tämä tapahtuu
koulutustoiminnan, yleisten vesihiihtourheilua koskevien mainosten, kirjallisen
julkaisutoiminnan, sanomalehtikirjoitusten, arpajaisten, keräysten, juhlien sekä
kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan avulla.
2. Vahvistamalla vesihiihtourheilun jäsenistöä koskevat kilpailusäännöt sekä
ratkaisemalla sääntöjä koskevat erimielisyydet.
3. Edustamalla ja valvomalla jäsenenteensä etuja kotimaassa ja ulkomailla sekä
valvomalla, että jäsenistö noudattaa kilpailutoiminnassa yhdistyksen
vahvistamia sääntöjä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hyväksyä
rekisteröidyn yhdistyksen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen kaikkia
toiminta- ja kilpailusääntöjä samoin kuin niiden yhdistysten sääntöjä, joihin
yhdistys jäsenenä kuuluu.
Jäsenanomus on esitettävä kirjallisena yhdistyksen kokoukselle. Jäsen, joka haluaa
erota yhdistyksestä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen.
Jäsenkohtaisen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen
vuosikokous.
Yhdistyksellä voi olla myös kannattavina jäseninä yksityisiä henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka maksavat vuosittaisen tai kertakaikkisen
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman kannattajajäsenmaksun. Kannattavilla
jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksellä voi myös olla henkilöjäseniä; henkilöjäsenet voivat osallistua
yhdistyksen ja/tai yhdistyksen jäsenten järjestämiin kilpailuihin, mutta heillä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa

4§

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta päättävänä elimenä toimii hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 varsinaista jäsentä sekä
4 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta.
Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta ja/tai kun
vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.

5§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tai jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§

Tilit
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

7§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen, sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmikuussa
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen varsinainen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja
jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin mainita, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaaleissa,
ratkaistaan asia arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan
kannattama mielipide.

8§

Vuosikokous

Vuosikokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan
estyneenä, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen tehtävään nimeämä
hallituksen jäsen. Kokouksen avaaja johtaa puhetta siksi kunnes kokoukselle on
valittu puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi on valittava äänivaltainen
kokousedustaja.
Vuosikokouksen työjärjestys
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Toimitetaan varsinaisten jäsenten valtakirjojen tarkistus ja todetaan
edustettuina olevat varsinaiset jäsenet sekä niiden äänimäärät.
3. Valitaan kokoukselle:
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. kaksi ääntenlaskijaa
4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja
päätetään sen hyväksymisestä.
5. Esitetään edellisen toimintakauden tilinpäätös ja päätetään sen vahvistamisesta
ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
6. Päätetään jäsenmaksujen, kannattajajäsenmaksujen ja muiden maksujen
suuruudesta.
7. Määrätään tilintarkastajien, hallituksen jäsenten sekä muiden yhteisöjen
kokouksiin osallistuvien yhdistyksen edustajien matkakulujen
korvausperusteet.
8. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden maksuperusteet.
9. Valitaan:
1. kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota myös yhdistyksen
puheenjohtajaksi kutsutaan.
2. kahdeksi vuodeksi 4 hallituksen jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.
3. kahdeksi vuodeksi kunkin lajin; barefoot,tournament,wakeboard;
valiokuntaan 3-4 jäseninen työvaliokunta
4. kahdeksi vuodeksi edustaja ja varaedustaja muiden yhteisöjen kokouksiin.
5. toimintavuodeksi 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa.
10. Esitetään hallituksen laatimat seuraavan toimintavuoden ja pitkäntähtäyksen
toimintasuunnitelmat ja päätetään niiden hyväksymisestä.
11. Esitetään seuraavan toimintavuoden talousarvio ja päätetään sen
hyväksymisestä.

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten esittämät asiat.
9§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Liiton purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

10 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
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