Vaihtoehto 1
5§
Liiton jäseneksi voi sen hallitus kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä purjehdusta, veneurheilua, veneilyä tai
merenkulkuharrastusta aktiivisen toimintansa myötä tukevan ja edistävän, yhdistysrekisteriin merkityn
yhdistyksen.
Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä koostuvan, rekisteröidyn erikoisalan
yhdistyksen kuten luokkaliiton tai muun vastaavan yhdistyksen.
7§ (viime syksyn syysliittokokouksen hyväksymä, tällä hetkellä tämä menossa PRH kierroksella)
Jäsenen liitolle maksamaa jäsenmaksua kutsutaan liittomaksuksi. Jäsen on velvollinen ylläpitämään kaikkien
jäsentensä jäsen- ja venetietoja (mukaan lukien tietoja veneiden katsastuksesta ja mittakirjoista) liiton
hallinnoimassa jäsenyhdistysten yhteisessä rekisterissä, johon jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat
käyttäjätunnuksensa.
Liittomaksun suuruus määräytyy rekisterissä olevan jäsenyhdistysten jäsenmäärän mukaisesti edellisen
vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.
Jäsenten liittomaksun suuruus lasketaan vähintään kahdenkymmenen (20) henkilöjäsenen mukaan.
Jäsen on velvollinen maksamaan liittomaksun maaliskuun 15. päivään mennessä. Jäsenyhdistysten
henkilöjäsenistä, jotka jäsenmaksun määräytymisvuonna ovat täyttäneet korkeintaan 18 vuotta
(nuorisojäsen) tai vähintään 70 vuotta (seniorijäsen), voidaan määrätä
maksettavaksi täysimääräistä alemmat liittomaksut.
5§ 2 momentissa mainitun jäsenen liittomaksu on sama kuin jäsenyhdistyksen kymmenen (10)
henkilöjäsenen täysimääräinen liittomaksu.
Vaihtoehto 2
5§
Liiton jäseneksi voi sen hallitus kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä purjehdusta, veneurheilua, veneilyä tai
merenkulkuharrastusta aktiivisen toimintansa myötä tukevan ja edistävän, yhdistysrekisteriin merkityn
yhdistyksen.
Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä koostuvan, rekisteröidyn erikoisalan
yhdistyksen kuten luokkaliiton tai muun vastaavan yhdistyksen.
Erityisen painavista syistä liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen,
jonka harrastajaryhmä liittyy ensimmäisessä kappaleessa mainittuun toimintaan.
7§
Jäsenen liitolle maksamaa jäsenmaksua kutsutaan liittomaksuksi. Jäsen on velvollinen ylläpitämään kaikkien
jäsentensä jäsen- ja venetietoja (mukaan lukien tietoja veneiden katsastuksesta ja mittakirjoista) liiton

hallinnoimassa jäsenyhdistysten yhteisessä rekisterissä, johon jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat
käyttäjätunnuksensa.
Liittomaksun suuruus määräytyy rekisterissä olevan jäsenyhdistysten jäsenmäärän mukaisesti edellisen
vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.
Jäsenten liittomaksun suuruus lasketaan vähintään kahdenkymmenen (20) henkilöjäsenen mukaan.
Jäsen on velvollinen maksamaan liittomaksun maaliskuun 15. päivään mennessä. Jäsenyhdistysten
henkilöjäsenistä, jotka jäsenmaksun määräytymisvuonna ovat täyttäneet korkeintaan 18 vuotta
(nuorisojäsen) tai vähintään 75 vuotta (seniorijäsen), voidaan määrätä
maksettavaksi täysimääräistä alemmat liittomaksut.
5§ 2 momentissa mainitun jäsenen liittomaksu on sama kuin jäsenyhdistyksen kymmenen (10)
henkilöjäsenen täysimääräinen liittomaksu.
5§ 3 momentissa mainitun jäsenen (jaos jäsen) liittomaksu määräytyy sen harrastajaryhmään kuuluvien
henkilöiden lukumäärän perusteella.
Vaihtoehto 3:
5§
Liiton jäseneksi voi sen hallitus kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä purjehdusta, veneurheilua, veneilyä tai
merenkulkuharrastusta aktiivisen toimintansa myötä tukevan ja edistävän, yhdistysrekisteriin merkityn
yhdistyksen.
Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä koostuvan, rekisteröidyn erikoisalan
yhdistyksen kuten luokkaliiton tai muun vastaavan yhdistyksen.
Erityisen painavista syistä liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen,
jonka harrastajaryhmä liittyy ensimmäisessä kappaleessa mainittuun toimintaan.
7§ Jäsenmaksu
Jäsenen liitolle maksamaa jäsenmaksua kutsutaan liittomaksuksi.
Jäsen on velvollinen ylläpitämään kaikkien jäsen- ja venetietoja (mukaan lukien tietoja veneiden
katsastuksesta ja mittakirjoista) liiton hallinnoimassa jäsenyhdistysten yhteisessä rekisterissä, johon
jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat käyttäjätunnuksensa.
Liittomaksun suuruus määräytyy rekisterissä olevan jäsenyhdistyksen jäsenmäärään mukaisesti edellisen
vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.
Jäsen on velvollinen maksamaan liittomaksun eräpäivään mennessä.
Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia suorittamaan liittomaksun kustakin jäsenestään seuraavasti
-

henkilöjäsen: jäsenyyteen kuuluvat kaikki jäsenedut. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki
veneenomistajat

-

perheenjäsen: samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet, jäsenetuna ainoastaan IF
ryhmätapaturmavakuutus.
nuorisojäsen: jäsenmaksun määräytymisvuonna korkeintaan 18 vuotta täyttäneet, tälle
jäsenryhmälle voidaan määrätä maksettavaksi täysimääräistä alempi liittomaksu
seniorijäsen: jäsenmaksun määräytymisvuonna vähintään 75 vuotta täyttäneet, tälle jäsenryhmälle
voidaan määrätä maksettavaksi täysimääräistä alempi liittomaksu

Jäsenten liittomaksun suuruus lasketaan vähintään kahdenkymmenen (20) henkilöjäsenen mukaan.
5§ 2 momentissa mainitun jäsenen (luokkaliitto) liittomaksu on sama kuin jäsenyhdistyksen kymmenen (10)
henkilöjäsenen täysimääräinen liittomaksu.
5§ 3 momentissa mainitun jäsenen (jaos jäsen) liittomaksu määräytyy sen harrastajaryhmään kuuluvien
henkilöiden lukumäärän perusteella.

