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1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Ratagolfliitto ry, Finlands
Bangolfförbund rf, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi.

Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.
Liitto on suomen- ja ruotsinkielinen, pöytäkirjakielenä suomi.

Liitto kuuluu jäsenenä Valtakunnalliseen Liikunta- ja
Urheiluorganisaatioon (Valo) sekä kansainvälisiin lajiliittoihin,
World Minigolfsport Federation (WMF) ja European Minigolfsport
Federation (EMF).

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään
sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Liiton tarkoituksena on toimia ratagolfseurojen ja muiden
urheiluseurojen, joissa on ratagolfjaostoja, yhdyssiteenä tukien ja
kehittäen ratagolftoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1) hankkii jäseniä.

2) myöntää jäsenseuroilleen, kansainvälisten, kansallisten, liiton
mestaruuskilpailujen ja maaotteluiden järjestämisoikeuksia.

3) edustaa Suomea kansainvälisissä kilpailuissa ja konferensseissa
sekä kansainvälisessä liitossa.

4) pyrkii lisäämään kiinnostusta ratagolfpeliin yleisö- ja
kilpailulajina, parantamaan pelaajien taitoa sekä asiantuntemusta
ratojen rakentamisessa ja hoidossa.

5) harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja kurssitoimintaa sekä ylläpitää
yhteyttä jäsenten kesken.

6) pyrkii toimintansa avulla kasvattamaan nuorista hyviä ja rehtejä
pelaajia ja kansalaisia.

7) voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

8) voi järjestää arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja juhlia sekä
omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia toimintansa tukemiseksi.

3§ JÄSENET

Liiton jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt ratagolfseurat sekä
muut rekisteröidyt yhdistykset, jotka harjoittavat
ratagolftoimintaa. Kirjallinen liittymishakemus ja seuran säännöt on
jätettävä hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Liiton tukijäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset,
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oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, joiden
tarkoituksena on edistää ja tukea ratagolfurheilua.

Jäsenet, joista käytetään nimitystä jäsenseurat, voivat edelleen
muodostaa jäsenpiirejä. Piirijaon vahvistaa liiton hallitus.

Jäsenseurojen liittymis- ja jäsenmaksujen ja tukijäsenten liittymis-
ja jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle
vahvistaa liiton syyskokous.

Liiton syyskokouksen vahvistamat jäsenmaksut on maksettava toukokuun
loppuun mennessä. Jäsenellä, joka ei ole määräajassa suorittanut
maksuaan, ei ole äänioikeutta, ja tämä voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa liitosta. Hallituksen tehtävänä on myös päättää
jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä liiton sääntöjä,
hallituksen hyväksymiä kilpailu- ja pelisääntöjä tai toimii vastoin
liiton tarkoitusta.

Päätös tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle
kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan
maksuja.

Liittohallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi
liiton toiminnasta. Sarjapaikan tai kilpailuoikeuksien
menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus
(tai liittokokouksen/liittovaltuuston valitsema toimielin) sen
mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen/liittovaltuuston
vahvistamissa kurinpitomääräyksissä. Jäsenellä joka ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Liittohallitus (tai liittokokouksen/liittovaltuuston valitsema
toimielin) voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta
liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja
varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään
liittokokouksen/liittovaltuuston vahvistamissa
kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun
piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun
pelin periaatteiden vastaisesti.

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero
katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät
velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

4§ Liiton kokous on liiton päättävä elin jahallitus toimeenpaneva
elin. Liiton kokouksessa kirjallisesti valtuutetut edustajat
käyttävät jäsenseurojen puhe- ja äänivaltaa. Liiton toimihenkilöt
voivat osallistua liiton kokouksiin. Kukin edustaja voi toimia
enintään kolmen jäsenseuran edustajana.
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Kullakin jäsenseuralla on yksi ääni jokaista alkavaa kymmenlukua
kohden niistä jäsenistään, jotka edellisellä toimikaudella
lunastivat kilpailulisenssin ja osallistuivat vähintään yhteen
liiton kilpailukalenteriin merkittyyn kilpailuun. Henkilöt jotka
ovat täyttäneet nämä edellytykset useamman kuin yhden jäsenseuran
jäsenenä huomioidaan vain sen jäsenseuran hyväksi, jota nämä ovat
edellisellä toimikaudella viimeksi edustaneet. Jäsenseuran äänimäärä
on kuitenkin vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) ääntä.

5§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan
Suomen Antidopingtoimikunnan dopindsäännöstöön ja sitä kautta
Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton
dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.

6§ LIITON KOKOUKSET

Liitto pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Syyskokous
pidetään marraskuun ja kevätkokous maaliskuun aikana.

Jäsenseura, joka haluaa asiansa käsiteltävän, ilmoittakoon siitä
hallitukselle viimeistään 30.09. syyskokouksen osalta ja 31.12.
kevätkokouksen osalta.

Liiton kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on
lähetettävä jäsenille sähköpostitse ja julkaistava liiton
internetsivuilla vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

7§ LIITON KOKOUSTEN ASIAT

Syyskokous

- valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat

- toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

- vahvistaa kokouksen esityslistan

- käsittelee liiton toimintasuunnitelman

- määrää varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruuden ja
liittymismaksujen suuruuden sekä päättää tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien palkkioista

- vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion

- valitsee hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös liiton
puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

- valitsee hallituksen kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi
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(2) varajäsentä. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta,
joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna
ratkaistaan erovuorossa olevat arvalla. Varajäsenten toimikausi on
yksi vuosi.

- valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja
heidän varamiehensä tarkastamaan tilejä ja toimintaa

- käsittelee aloitteet

Kevätkokous

- valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat

- toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

- vahvistaa kokouksen esityslistan

- käsittelee liiton edellisen toimikauden toimintakertomuksen

- käsittelee tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon ja päättää
tilinpäätöksen vahvistamisesta

- päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

- käsittelee aloitteet

8§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin kun vähintään
1/10 liiton jäsenseuroista kirjallisesti erityisesti ilmoitettua
asiaa varten sitä hallitukselta vaatii. Kokous on kutsuttava koolle
kahden kuukauden kuluessa ja kokouskutsussa on mainittava ne asiat,
jotka ovat aiheuttaneet kokouksen koollekutsumisen.

9§ ÄÄNESTYKSET LIITON KOKOUKSISSA

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että
enitenääniä saaneet valitaan. Mikäli on valittavana yksi henkilö,
tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Tarvittaessa
järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan välillä. Mikäli on valittavana useita henkilöitä,
jokaisella äänellä voi äänestää korkeintaan niin montaa ehdokasta,
kuin on valittavia. Henkilövaaleissa äänten mentyä tasan vaali
ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

10§ HALLITUS

Hallitus hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liiton kokouksen
päätösten mukaisesti.
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Hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja
kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Hallitus voi kutsua avukseen ja erottaa toimihenkilöitä sekä käyttää
hyväkseen asiantuntija-apua.

11§ TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille
viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous vähintään
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista änistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14§ LIITON PURKAMINEN

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden
kuukauden väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa vähintään kolmen
neljänneksen ääntenenemmistöllä laskettuna äänestyksessä annetuista
äänistä. Kun päätös liiton purkamisesta on tehty, sen jäljelle
jääneet varat luovutetaan ratagolfia edistäviin tarkoituksiin
purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokuksen päätöksen mukaisesti.


