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07.09.2001 Voimassaolevat säännöt
1§
Yhdistyksen nimenä on Suomen Lacrosse liitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä
Liitto.
2§
Liiton tarkoituksena on kehittää haavipalloa ja sen johdannaislajeja Suomessa sekä olla näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien
yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenseurojen ja muiden oikeustoimikelpoisten yhteisöjen aatteellisena keskusjärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto avustaa yhteisöjäsentensä pyrkimyksiä haavipallon kehittämiseksi, järjestää kilpailuja haavipallossa,
huolehtii esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien pitämisestä, toimittaa julkaisuja ja huolehtii kansainvälisestä yhteistoiminnasta haavipallon
saralla. Liitto järjestää myös jäsenyhteisöjen valitsemille edustajille sekä muille haavipallosta kiinnostuneille kursseja ja opetusta
haavipallossa.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
3§
Liiton yhteisöjäseneksi voi päästä jokainen haavipalloa edistävä Suomessa toimiva aatteellinen oikeustoimikelpoinen yhdistys tai muu
yhteisö.
Liiton henkilöjäseneksi pääsee jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan Liiton sääntöjä ja päätöksiä.
Hallitus hyväksyy jäseneksi liittymisen 2/3 enemmistöllä.
4§
Liitto voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisesti on ansioitunut haavipallotyössä. Kunniajäseneksi valinnan suorittaa Liiton
kokous hallituksen esityksestä.
Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan sen toimintaa. Kannattajajäsenenä voi olla joko yksityinen henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on Liiton kokouksissa puhe- mutta ei äänivltaa.
Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
5§
Jos yhteisöjäsen haluaa erota Liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä Liiton
kokouksen pöytäkirjaan, ja liitettäköön mukaan selvityksen, joka osoittaa, että eroamispäätös on tehty yhteisöjäsenen sääntöjen
mukaisesti.
Yhteisöjäsen on vapaa velvollisuuksistaan Liittoa kohtaa vuoden kulutta siitä kun laillinen eroamisilmoitus on tehty.
Henkilöjäsen, joka haluaa erota Liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä Liiton
kokouksen pöytäkirjaan, ja on hän vapaa velvollisuuksistaan Liitoa kohtaan eroilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien, ellei hallitus
aikaisemmin vapautusta myönnä.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on liiton toiminnan vastainen tai sitä huomattavasti vahingoittava.
Jäsenen sulkemisesta määräajaksi Liiton toiminnasta, kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää hallitus sen
mukaan kuin tarkemmin määrätään Liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä. Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä Liiton
kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan tilivuoden loppuun mennessä.
Hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta Liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja
varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään Liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen
on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen Liiton kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä
kirjallisesti Liiton hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
6§
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta
Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopinginvastaisen
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.
7§
Yhteisöjäsenen jäsenmaksu perustuu sen jäsenmäärään. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää Liiton syyskokous kutakin vuotta
varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava Liitolle siinä ajassa kuin kokous määrää, kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua.

Henkilö- ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää Liiton syyskokous kutakin vuotta varten erikseen
Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan vuoteen, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi Liitosta.
8§
Liiton henkilöjäsenillä on kullakin yksi ääni liiton kokouksissa, sekä yhteisöjäsenillä 10 (kymmenen) ääntä liiton kokouksissa.
Valtuutettu henkilö ei ole oikeutettu edustamaan kuin yhtä yhteisöjäsentä. Henkilöjäsen ei voi äänestää valtakirjalla toisen puolesta.
Yhteisöjäsen voi valtuuttaa äänivaltaansa käyttämään jokaisen muun täysivaltaisen luonnollisen henkilön, paitsi toisen yhteisöjäsenen
hallituksen tai johtokunnan jäsenen. Jokainen liiton yhteisöjäsen on oikeutettu lähettämään kokouksiin yhtä monta edustajaa kuin sillä on
ääniä. Yhtiöjäsenen antamassa valtakirjassa määritellään miten äänet jakautuvat valtuutettujen kesken.
9§
Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, nimittäin kevät- ja syyskokous. Kevät kokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous
loka joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. esitetään hallituksen kertomus Liiton toiminnasta edellisellä kalenterivuodelta,
4. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto vuosikertomuksen ja tilien johdosta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. käsitellään ja vahvistetaan tulevan kalenterivuoden talousarvio, jonka yhteydessä päätetään:
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakuluista tai niiden perusteista ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
5. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi ja muiden hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
6. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden hallintoa ja talouden pitoa ja tilejä,
7. päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa sen jäsenenä oleville yhdistyksille,
8. valitaan Liiton edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen Liitto on,
9. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada käsiteltäviksi, on jätettävä hallitukselle kevätkokousta varten ennen tammikuun 31. päivää ja
syyskokousta varten ennen elokuun 31. päivää., ja ne on mainittava kokouskutsussa.
10§
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa Liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta pyytää.
11§
Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille todisteellisesti lähetetyllä kirjeellä tai Liiton
jäsenlehdessä julkaistulla kutsulla. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 pykälässä sanotut säännökset.
12§
Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi sääntöjen 20 §:ssä mainituissa tapauksissa, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.
13§
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-9 muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain 1-2 varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Lisäksi hallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa sen alaisuudessa toimivat valiokunnat ja työryhmät.
Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että joka vuosi on
erovuorossa vähintään kaksi ja enintään kolme muuta jäsentä. Erovuoroisten jäsenten tilalle valitaan vähintään kaksi ja enintään kolme
muuta jäsentä sekä joka kolmas vuosi puheenjohtaja. Ensimmäisen kerran erovuorossa olevat määrätään arvalla.
Kesken kauden hallituspaikastaan luopuneen hallituksen jäsenen tilalle Liiton kokous voi valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenet Liiton toimistoon tai hallitukselle
osoitetulla, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen valintakokousta lähetetyllä seuran ja ehdokkaan tai
ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan jälkeen
ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa. Kokouksessa voi äänestää vain em. Tavalla asetettuja ehdokkaita.
14§
Hallituksen tehtävänä on:

1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin Liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi,
2. edustaa Liittoa, hoitaa sen juoksevia asioita ja esiintyä Liiton puolesta kantajana ja vastaajana,
3. kutsua koolle Liiton kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt lailliset päätökset,
4. hoitaa Liiton varoja sekä periä jäseniltä kerättävät maksut,
5. huolehtia Liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä,
6. laatia ehdotukset Liiton talousarvioksi ja toiminta suunnitelmaksi,
7. päättää jäsenten hyväksymisestä Liittoon tai erottamiseksi Liitosta,
8. pitää jäsenluetteloa,
9. myöntää kilpailuluvat,
10. järjestää tai antaa jonkun jäsenyhteisönsä järjestettäväksi kilpailut,
11. esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat Liiton kokoukselle,
12. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt,
13. hoitaa muut Liitolle kuuluvat asiat.
15§
Kaikissa Liiton ja sen järjestämissä otteluissa noudatetaan ILF:n (International Lacrosse Federation) hyväksymiä sääntöjä.
16§
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen
tai hallituksen määräämän Liiton toimihenkilön kanssa.
17§
Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta, julkaista alaansa liittyviä painotuotteita sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä j julkisia
huvittelutilaisuuksia.
18§
Liiton tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa tarkastuskertomuksensa viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.
19§
Jos Liitto purkautuu, siirtyy sen omaisuus Liiton viimeisessä kokouksessa tarkemmin määrättävälle oikeustoimikelpoiselle yhdistykselle,
joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.
20§
Liiton sääntöjä voi muuttaa Liiton kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa on mainittu asiasta ja että sääntöjä muutetaan
kokouskutsussa esitetyllä tavalla. Mikäli sääntöjä halutaan muuttaa esityksessä poikkeamalla tavalla on muutos vahvistettava aikaisintaan
kuukauden kuluttua pidettävässä Liiton kokouksessa. Liiton kokousten päätöksiin, jotka tarkoittavat Liiton purkautumista vaaditaan
vähintään 3/4 annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen pidettävässä Liiton
kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä.
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