Yhdistyksen säännöt
1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika
Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja
toimialue on koko Suomi. Yhdistys on perustettu 6.11.2014 Lohjalla.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on suomalaisen ringeten sekä ringeten valmentamisen edistäminen ja
kehittäminen. Yhdistys pyrkii kohottamaan jäsenkuntansa sosiaalista asemaa ja
valmennustyön arvostusta sekä tukemaan ringettevalmentajien toimintaa.
3. Yhdistyksen tarkoitus ja sen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tukee valmennustietouden hankkimista sekä kannustaa valmentaja koulutuksiin
osallistumista
- hankkii valmennustietoutta ja välittää sitä jäsenilleen
- kehittää ja tukee valmentajien välistä yhteistyötä sekä pyrkii edesauttamaan
ringettevalmentajien toimintaedellytyksiä seuroissa
- toimii yhteistyösopimuksen mukaisesti Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n sekä
Suomen Valmentajat ry:n kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- järjestää valmennusseminaareja sekä opintomatkoja
- perustaa rahastoja sekä jakaa apurahoja tai stipendejä taikka muulla tavoin huomioida
ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kokouksella määrättävin perustein
- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten irtainta
omaisuutta
- tehdä yhteistyösopimuksia edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamisen tukemiseksi
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
4. Yhdistyksen jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joko toimii
ringeten valmentajana tai valmennuspäällikkönä taikka on kiinnostunut
ringettevalmennuksesta.

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen päätöksellä kutsua henkilön, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen
kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Yhdistyksen jäsen sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen kokouksen ja yhdistyksen hallituksen
päätöksiä.
5. Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia
takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.
6. Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä
- laiminlyö vuotuisen jäsenmaksun suorittamisen kahtena vuonna peräkkäin
- rikkoo merkittävästi tai toistuvasti yhdistyksen sääntöjä ja toimintaperiaatteita tai Suomen
lakeja vastaan tai
- esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti tai
- menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai sen mainetta.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus
kuulemiseen, paitsi silloin kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamattomuus.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
7. Liittymis- ja vuosimaksu
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden
suuruuksista päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja –puheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.
8. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen hallitus, joka on valittu
vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 4 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan
samoin kuin muut tarvitsemansa toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten tulee olla 18 vuotta
täyttäneitä täysivaltaisia henkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan
estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet
hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen
varsinaisista jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokoukseen ja

heillä on puheoikeus, mutta eivät osallistu äänestyksiin, jos kaikki varsinaiset jäsenet ovat
paikalla. Hallituksen velvollisuutena on hoitaa yhdistyksen yleisiä asioita ja taloutta, laatia ja
esittää vuosi- ja tilikertomukset, toimittaa jäsenistölleen tarpeelliset tiedot yhdistyksen
toiminnasta, hyväksyä ja tarvittaessa erottaa jäsenet, edustaa yhdistystä niissä järjestöissä ja
yhteisöissä joiden jäsenenä yhdistys on, kutsua tarpeen vaatiessa kokoon yhdistyksen
kokoukset ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu ja tarkoitusperät
vaativat.
9. Nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoittajana voi toimia puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä.
10. Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on vuosikokouksen vuosittain valitsemat yksi varsinainen ja yksi
varatoiminnantarkastaja.
11. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.
12. Kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen elo-marraskuussa. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää yhdistyksen hallitus.
Lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia mikäli hallitus niin päättää tai vähintään
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä 60 vuorokauden kuluessa
kirjeen saapumisesta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
13. Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan 30 päivää ja
viimeisintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse tai
internetissä yhdistyksen kotisivulla.
14. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
15. Vuosikokous
Asialista
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
antama lausunto
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
8) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
9) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
11) Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
12) Valitaan hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet 1 ja 2 joka toinen vuosi
13) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
14) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15) Päätetään kokous
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä sähköisesti tai kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 30 päivää aikaisemmin, jotta
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
16. Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutoksen
hyväksymiseen vaaditaan ¾ enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.
17. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Purkamispäätökseen vaaditaan ¾
enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

18. Yhdistyksen varojen luovuttaminen
Mikäli yhdistys on päätetty purkaa, yhdistykselle mahdollisesti jääneet varat luovutetaan
purkautumishetkellä toimivaan yleishyödylliseen rekisteröityyn yhdistykseen, joka edistää
ringettevalmennusta.

