Toimintasääntöuudistus 2008 – esitys kevätkokoukselle hyväksyttäväksi 19.4.

Sukeltajaliiton toimintasääntö
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on suomeksi Sukeltajaliitto ry, ruotsiksi Finska dykarförbundet rf ja epävirallinen nimi englanniksi Finnish Divers’ Federation. Jäljempänä
yhdistyksestä käytetään nimeä Liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on kehittää ja valvoa sukelluksen harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Liiton
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto edistää suvaitsevaisuutta, tasapuolisuutta, sukupuolten välistä
tasa-arvoa sekä terveitä ja raittiita elämäntapoja. Liitto edistää luonnon ja vedenalaisen kulttuuriympäristön suojelua.

3. Toimintamuodot
Tarkoitustaan Liitto toteuttaa
-

harjoittamalla valistus-, neuvonta- ja koulutustyötä sekä suhdetoimintaa

-

valvomalla harrastussukelluksen etua muun muassa lainsäädännössä,
standardoinnissa ja liikuntapaikkarakentamisessa

-

tukemalla ja kehittämällä kunto- ja kilpaurheilua

-

järjestämällä nuorisotoimintaa

-

edistämällä sukellusseurojen perustamista ja tukemalla näiden toimintaa

-

laatimalla ja valvomalla harrastussukelluksen koulutus-, turvallisuus-, kilpailu-, palkitsemis-, antidoping- sekä eettisiä ja muita sääntöjä

-

huolehtimalla jäsentensä tarvitsemien palvelujen hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamisesta

-

edustamalla jäseniään ulkomailla ja ylläpitämällä yhteyttä alan ulkomaisiin
ja kansainvälisiin järjestöihin

-

tukemalla vapaaehtoista pelastustoimintaa

-

huolehtimalla siitä, että Liiton toiminta on korkealaatuista.
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Toimintansa tueksi Liitto voi
-

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

-

omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

-

hankkia varoja järjestämällä sukellustapahtumia, varainkeräyksiä ja arpajaisia

-

omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä välittää jäsenilleen harrastukseen liittyviä tarvikkeita.

Jäseniltä voidaan periä maksuja Liiton palvelujen käyttämisestä.

4. Liiton jäsenyydet ja yhteistyökumppanit
Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
-

Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU)

-

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)

-

Suomen Olympiakomitea

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin, niistä eroamisesta sekä
suhteesta yhteistyökumppaneihin.

5. Liiton jäsenet
Liiton jäsenyhdistykseksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jolloin yhdistyksen kaikki jäsenet kuuluvat yhdistyksen kautta Liittoon. Jäsenyhdistyksellä on äänioikeus Liiton kokouksissa. Jäsenanomus on jätettävä Liiton
hallitukselle kirjallisesti. Anomukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteritodistus.
Liittoon voi liittyä henkilöjäseneksi yksityinen henkilö. Henkilöjäsenellä ei ole
äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Liiton yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä sukellusalalla toimivan yrityksen,
oppilaitoksen tai vastaavan oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäsenellä ei ole
äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Liiton kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä kutsua Liiton kunniajäseneksi henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on huomattavasti tukenut Liittoa tai edistänyt sen tarkoitusta. Liiton kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä kutsua erittäin suurista ansioista Liiton entinen puheenjohtaja Liiton
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kunniapuheenjohtajaksi. Kutsu kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi on
pätevä, jos sen hyväksymiseksi on Liiton kokouksessa annettu ¾ edustettuina
olevista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta
Liiton kokouksissa. Kunniapuheenjohtajuus tai kunniajäsenyys ei estä henkilön valitsemista Liiton hallituksen jäseneksi. Liiton kunniapuheenjohtajalla tai
kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Liiton tukijäsenenä voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa
Liiton kevätkokouksen vahvistaman vuosittaisen tai kertakaikkisen maksun.
Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Kunniapuheenjohtajien saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Jäsenten velvollisuudet
Liiton jäsenyhdistysten tulee huolehtia, että sen jäsentiedot ovat Liiton käytettävissä.
Liiton kevätkokous päättää jäsenmaksuista erikseen kunkin jäsenryhmän osalta. Liiton kevätkokous määrää jäsenyhdistyksen jäsenmaksuperusteen vahvistamalla jäsenyhdistysten ikäryhmiin perustuvan jäsenmaksun porrastuksen.
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksun suuruus määräytyy sen perusteella, kuinka
paljon jäsenyhdistyksellä on jäseniä kussakin ikäryhmässä. Liiton jäsenyhdistysten, henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja tukijäsenten on maksettava Liiton
jäsenmaksut maaliskuun 1. päivään mennessä.

Jäsenten on noudatettava Liiton tarkoitusta ja sitouduttava Liiton toimintasääntöön.
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7. Liiton hallinto
Liiton kokous käyttää Liiton ylintä päätäntävaltaa.

Liiton toimeenpanovaltaa käyttää Liiton hallitus, jonka alaisena toimii Liiton
toimisto. Toimiston esimiehenä toimii Liiton toiminnanjohtaja ja hänen esimiehenään Liiton puheenjohtaja.

Liiton toimielimissä käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä. Äänten mennessä tasan vaalit ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla. Muutoin äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota
puheenjohtaja kannattaa.

8. Liiton kokoukset

Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä
huhtikuussa ja syyskokous lokakuussa.

Kutsu Liiton kokouksiin on julkaistava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä Liiton lehdessä ja julkaistava Liiton kotisivuilla viimeistään
kolme viikkoa ennen kokousta.

Liiton ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun hallitus tai kokous niin päättää
tai kun vähintään 1/10 Liiton jäsenyhdistyksistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii. Kokouskutsu on tällöin lähetettävä kolmen viikon
kuluessa siitä, kun vaatimus kokouskutsusta on esitetty Liiton hallitukselle.

Ehdotukset Liiton kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on toimitettava Liiton hallitukselle niin, että ne voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa, joka on aikaisemmin kuin kolme viikkoa ennen Liiton kokousta.
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9. Edustaminen ja äänestäminen

Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen
yhdistyksen jäsen.

Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Muilla Liiton
jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestyksessä on kullakin jäsenyhdistyksellä yksi ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa kymmenlukua kohden. Äänimäärään vaikuttavaan jäsenmäärään
lasketaan mukaan jäsenmaksun suorittaneet aikuis-, norppa- ja kuuttijäsenet.
Kevätkokouksen äänimäärä lasketaan 1.3. jäsenmäärän perusteella ja syyskokouksen äänimäärä 1.10. jäsenmäärän perusteella.

10. Liiton kevätkokous

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Todetaan edustettuna olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään Liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista. Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi on esitettävä kokouskutsussa.
6. Päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Toimikunnan tehtävänä
on etsiä kyvykkäitä ehdokkaita Liiton hallitukseen ja Liiton puheenjohtajaksi.
Hallitukseen pyritään asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolmesta viiteen jäsentä.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut päätösasiat.
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11. Liiton syyskokous

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Todetaan edustettuna olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
4. Valitaan Liiton hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. Hallituksen puheenjohtajaa nimitetään myös Liiton puheenjohtajaksi.
5. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat päätösasiat.

12. Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta
kahdeksaan jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan Liiton syyskokouksessa
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuorossa hallituksen jäsenistä
on ensimmäisenä vuonna puolet arvan mukaan, sittemmin vuosittain vuoron
mukaan.
Hallitusvaali toteutetaan syyskokouksessa. Esitys ehdokkaista puheenjohtajan
ja hallituksen jäsenten vaaliin on jätettävä ehdollepanotoimikunnalle viimeistään 1.9. Ehdollepanotoimikunta ei aseta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen.
Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä kirjallisesti niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä.
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Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
− nimittää ja erottaa Liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksensa
perusteista
− vahvistaa kilpailu- ja tapahtumakalenterit
− vahvistaa koulutus- ja kilpailusäännöt sekä eettiset säännöt, antidopingsäännöt, turvaohjeet sekä muut ohjeistukset
− nimetä Liiton edustajat yhdistyksiin, joissa se on jäsenenä, kokouksiin, toimikuntiin ja muihin tilaisuuksiin
− päättää Liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
− asettaa alaisuudessaan toimivia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä
nimittää niiden jäsenet
- päättää Liiton asiakirjojen julkisuudesta

13. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksinään tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

14. Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, joka sisältää hallituksen laatiman
vuosikertomuksen, on tarpeellisine liitteineen toimitettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilitarkastajien tulee saman
kuun viimeiseen päivään mennessä antaa lausuntonsa.
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15. Liitosta eroaminen ja erottaminen

Jos jäsenyhdistys purkautuu, sen on ilmoitettava siitä Liittoon sekä yhdistysrekisteriin.

Jäsen voi erota Liitosta tekemällä siitä ilmoituksen yhdistyslaissa tarkoitetulla
tavalla. Eroaminen tulee voimaan heti. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.
Hallitus voi erottaa tai erottaa määräajaksi jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen vastaisesti
tai toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa Liittoa.

16. Urheilun antidopingsäännöt ja Urheilun oikeusturvalautakunta sekä muut
määräykset
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia urheilun antidopingsäännöstöä. Lisäksi ne sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä sekä noudattamaan lautakunnan
tekemiä päätöksiä.
Liiton hallitus voi vahvistaa kilpailu-, urheilu- ja koulutustoimintaa koskevia
sääntöjä ja määräyksiä.

Kurinpitotoimista päättää asianomainen valiokunta koulutusohjeiden, eettisten
sääntöjen, antidopingsääntöjen, kilpailusääntöjen ja muiden vastaavien sääntöjen mukaisesti.
Kilpailu- tai toimitsijakielto, koulutusoikeuden tai sarjapaikan menetys, varoitus
tai muu tässä tarkoitettu rangaistus voidaan määrätä tulemaan voimaan heti.

Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun tieto päätöksestä on lähetetty tälle kirjatussa kirjeessä.
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17. Valitusoikeus
Asianomainen voi valittaa valiokunnan päätöksestä Liiton hallitukselle osoitetulla valituskirjelmällä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on
saatu tiedoksi.

Hallituksen kurinpitopäätöksestä on asianomaisella oikeus valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

18. Työsuhteessa olevien esteellisyys
Liittoon työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua Liiton hallitukseen.

19. Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vain sellaisessa Liiton kokouksessa, jonka kutsussa on asiasta erikseen mainittu. Päätös tulee voimaan, jos muutosta on kannattanut vähintään ¾ kokouksessa annetuissa äänistä.

20. Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta on tehtävä päätös Liiton kokouksessa, jonka kutsussa
purkamisesta on mainittu erikseen. Päätös tulee voimaan, jos purkamista on
kannattanut vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.
Jos Liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Liiton tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle.
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