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Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf 
 
SÄÄNNÖT 

 
 
1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä 
käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on sekä suomen- 
että ruotsinkielinen. 

 
 
2 § Liiton nimen kirjoittaminen 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen erikseen määräämän henkilön kanssa. Liiton 
hallitus voi erikseen antaa jollekin liiton toimihenkilöille henkilökohtaisen oikeuden liiton 
nimen kirjoittamiseen. 

 

 
3 § Liiton tarkoitus ja toiminta 

Liiton tarkoituksena on tukea ja edistää purjehdusta ja veneilyä urheilu- ja liikuntamuotoina 
Suomessa. Liitto toimii myös sekä kilpapurjehduksen että kilpamoottoriveneilyn 
valtakunnallisena lajiliittona, missä ominaisuudessa liitto valvoo jäsentensä veneurheiluun 
liittyviä etuja kansainvälisissä järjestöissä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan 
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 

– edistää ja kehittää veneilyä, matkapurjehdusta sekä niihin liittyvää koulutusta ja 
valistusta, 

– edistää ja kehittää sekä huippu-urheilu-, että harrastetason kilpapurjehdusta ja 
kilpamoottoriveneilyä palvelevia toimintoja ja erityisesti olympiatason 
valmennusta sekä niihin johtavaa lapsi- ja nuorisotoimintaa, 

– toimii veneurheiluun liittyvän kilpaurheilun ylimpänä kattojärjestönä Suomessa, 

– tukee jäsentensä purjehdukseen ja veneilyyn liittyvää järjestö- ja seuratoimintaa, 

– edistää sekä kansallista että kansainvälistä purjehdus- ja veneilytoimintaa, 

– edistää ja kehittää lasten ja nuorten purjehdukseen ja veneilyyn liittyvää toimintaa 
maassa yleisesti hyväksyttyjen lapsi- ja nuorisoliikunnan periaatteiden mukaisesti, 

– edistää toimialallaan erityisryhmien liikunta- ja urheilutoimintaa,  

– edistää ja kehittää purjehdus- ja veneilyharrastusta palvelevia toimintoja, 

– edistää turvallisuutta muun muassa ylläpitämällä venekatsastus- ja 
veneilykoulutustoimintaa, 

– tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja purjehdukseen ja veneilyyn liittyvissä asioissa, 
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– toimii yhteistyössä viranomaisten ja tarpeelliseksi katsomiensa yhteisöjen kanssa, 

– harjoittaa koulutus- ja tiedotustoimintaa, 

– edistää ympäristönsuojelua ja tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä, 

– pitää rekisteriä jäsenyhdistyksistään, niiden jäsenmäärästä ja veneistä, 

– kuuluu harkintansa mukaan jäsenenä kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin. 
 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa myös osakkeita ja kiinteää omaisuutta, ottaa 
vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisilla 
luvilla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Liitto voi harjoittaa toimintamuotoihinsa välittömästi 
liittyvää liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. 

 

 
4 § Antidoping 

Sen lisäksi, mihin liitto on sitoutunut jäsenenä kansainvälisissä järjestöissä, liitto ja sen 
jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan 
dopingsäännöstön sekä Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, 
pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden 
kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

 

 
5 § Liiton jäsenet 

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. 
 

Liiton jaosjäsenyhdistykseksi voi liiton hallitus erillisestä hakemuksesta hyväksyä 
rekisteröidyn yhdistyksen, jonka kaikki jäsenet eivät täytä ensimmäisessä momentissa 
vaadittuja jäsenkriteerejä. Jaosjäsenyhdistys on jäsenenä vain tämän määritellyn 
harrastajaryhmänsä osalta. Hakemuksen liitteenä tulee olla yhdistyksen säännöt, ote 
yhdistysrekisteristä, yhdistyksen liittymistä koskeva päätös sekä ilmoitus yhdistyksen tai 
harrastajaryhmän jäsenmäärästä ja sen venerekisteriin ilmoitettujen veneiden 
lukumäärästä hakemusajankohtana. 
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6 § Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä muut toimenpiteet 

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan liittokokouksessa. Eroaminen astuu 
voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin ilmoitus tehtiin. Eroava jäsen on 
velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa ja täyttämään muut velvollisuutensa liitolle 
kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. 

Jäsenen erottamisesta päättää liiton hallitus. Erottaminen voi tapahtua yhdistyslaissa 
mainituin perustein tai silloin, kun jäsen on toiminut vastoin liiton tarkoitusta tai sen 
toiminnan perustaa taikka muutoin näiden sääntöjen vastaisesti tai ei enää täytä 5 §:n 
edellytyksiä. 

Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä 
kalenterivuodelta, voidaan katsoa eronneeksi liitosta. 

Erotettu tai eronneeksi katsottu jäsen on erosta huolimatta velvollinen suorittamaan 
erääntyneet jäsenmaksunsa ja täyttämään muut velvoitteensa liitolle. 

Siltä osin kuin muuta ei seuraa kansainvälisistä kilpapurjehdus- tai 
kilpamoottoriveneilysäännöistä niiden soveltuessa liiton alaiseen kilpailutoimintaan, 
hallitus voi kilpailusääntölautakunnan tai vetoomuslautakunnan ehdotuksesta, myös 
sen mukaan kuin tarkemmin määrätään hallituksen vahvistamissa 
kurinpitomääräyksissä, päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta, 
sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta. 
Vastaavasti kilpailusääntölautakunta tai vetoomuslautakunta voi päättää myös 
jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta 
kilpailukiellosta, varoituksesta taikka muusta seuraamuksesta sen mukaan kuin 
tarkemmin määrätään kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun 
piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden 
vastaisesti. 

 
 
7 § Jäsenmaksu 

Jäsenen liitolle maksamaa jäsenmaksua kutsutaan liittomaksuksi. Jäsen on 
velvollinen ylläpitämään kaikkien jäsen- ja venetietoja (mukaan lukien tietoja 
veneiden katsastuksesta ja mittakirjoista) 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 sääntöjen 5 §:n 1 ja 3 mom:ssa mainitut jäsenyhdistykset ovat velvollisia 
suorittamaan liittomaksua syysliittokokouksen päätöksen mukaisesti kustakin 
jäsenestään seuraavasti: 

- henkilöjäsen (täysi liittomaksu kustakin henkilöjäsenestä), 

- perhejäsen on henkilöjäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva ja samaan 
perheeseen kuuluva jäsenyhdistyksen jäsen. Tähän jäsenryhmään kuuluvasta 
jäsenestä voidaan määrätä täysimääräistä alempi liittomaksu, 

- nuorisojäsen on jäsenmaksun määräytymisvuonna korkeintaan 18 vuotta 
täyttänyt. Tähän jäsenryhmään kuuluvasta jäsenestä voidaan määrätä 
täysimääräistä alempi liittomaksu, 
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- seniorijäsen on jäsenmaksun määräytymisvuonna vähintään 70 vuotta täyttänyt. 
Tähän jäsenryhmään kuuluvasta jäsenestä voidaan määrätä täysimääräistä 
alempi liittomaksu. 
 

Näiden sääntöjen 5 §:n 1 ja 3 mom:issa mainittujen jäsenyhdistysten 
kokonaisliittomaksun suuruus lasketaan kuitenkin vähintään kahdenkymmenen (20) 
jäsenen mukaan. Näiden sääntöjen 5 §:n 2 mom:ssa mainittujen jäsenyhdistysten 
osalta liittomaksu on sama kuin kymmenen (10) henkilöjäsenen täysimääräinen 
liittomaksu. 

 

 
8 § Liiton hallinto 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton hallitus vastaa liiton hallinnosta. 
Hallitus voi ottaa liiton palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muita henkilöitä 
hoitamaan liiton toimistoa sekä liiton tehtäviin ja toimialaan kuuluvia toimintoja. 

Hallituksen alaisina toimivat liiton pysyvät ja tilapäiset ja muut toimikunnat ja elimet. 

Hallituksen, toimikuntien sekä liiton muiden elimien kokoonpanosta, tehtävistä ja 
toiminnasta määrätään johtosäännössä. Johtosääntö tai siihen esitetty muutos tulee 
voimaan, kun liittokokous on sen hyväksynyt. 

 
 
9 § Hallitus 

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuudesta (6) 
yhdeksään (9) muuta jäsentä. 

Hallituksen kaikki jäsenet valitaan kahden (2) kalenterivuoden toimikaudeksi 
kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Kolme (3) toimikautta 
yhtäjaksoisesti hallituksessa ollutta ei saa valita välittömästi uudelleen. 

Jos hallituksen jäsen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, 
toimikausien lukumäärä lasketaan siitä, kun hän ryhtyi sanottuun tehtävään. 

Kun henkilö on valittu vajaaksi toimikaudeksi, vajaata toimikautta ei lasketa 
toimikausia rajoittavaan määrään. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet sen jäsenistä, joista yhden on 
oltava sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se 
mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä kannattaa. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. 

Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen ja liittokokousten 
päätösten mukaisesti. 

Lisäksi hallitus nimittää 8 §:ssä mainittujen toimikuntien jäsenet, sekä tekee 
ehdotukset vaalilautakunnan, kilpailusääntölautakunnan ja vetoomuslautakunnan 
kokoonpanoista. 
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10 § Liittokokous 

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marras-
joulukuussa aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. 
Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa käsiteltävistä asioista, on 
postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, 
jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä 
kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun 
mennessä. 

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää, tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta, taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. 
Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle samassa ajassa ja samalla tavalla kuin 
varsinainen liittokokous. 

Hallituksen on annettava liittokokoukselle lausuntonsa edellä tässä pykälässä 
tarkoitetusta jäsenyhdistyksen käsiteltäväksi ilmoittamasta asiasta. 

Jokaisella jäsenyhdistyksellä ja jaosjäsenellä on liittokokouksessa yksi perusääni ja 
lisäksi edellisen vuoden lopun rekisteritietojen perusteella yksi ääni jokaista alkavaa 
viittäkymmentä (50) sellaista yli viittäkymmentä (50) jäsentään kohti, joista 
jäsenyhdistys on maksanut jäsenmaksunsa liitolle ja lisäksi yksi ääni jokaista täyttä 
viittäkymmentä (50) katsastettua ja/tai mitattua venettä kohti. Edellisestä poiketen 5 
§:n 2 mom:ssa tarkoitetulla jäsenyhdistyksellä on liittokokouksessa yksi (1) perusääni 
sekä yksi (1) lisä- ääni, jos sen jäsenmäärä ylittää sata (100). Jäsenen äänimäärää ei 
saa äänestyksessä jakaa. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan eräpäivään 
mennessä, voi käyttää liittokokouksessa vain perusäänensä. 

Jäsenen äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka 
tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea 
(3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, 
joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta 
(2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää. 

Hallituksen jäsenellä ja 8 §:n 3 mom:ssa tarkoitetun toimikunnan puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohtajalla sekä vaalilautakunnan, kilpailusääntölautakunnan ja 
vetoomuslautakunnan puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus liittokokouksessa. 

Hallituksen jäsentä ei voi valita kokousvirkailijaksi. Liittoon työsuhteessa oleva henkilö 
ei voi edustaa jäsenyhdistystä liittokokouksessa. 

Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin mainita, se 
mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaalissa, jossa 
ratkaisee arpa. 

 
11 § Kevätliittokokouksen asiat 

Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä tilit ja tilintarkastajien 
lausunto. 

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
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3. päätetään vastuuvapaudesta, 

4. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
vaalilautakuntaan ja 

5. käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät 
asiat. 

 
12 § Syysliittokokouksen asiat 

Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään hallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta, 

2. päätetään liiton strategiasta, seuraavan kalenterivuoden 
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä määrätään jäsenyhdistysten 
liittomaksut, 

3. valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi 
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos molemmat ovat tai 
tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen 
heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi, 

4. valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi 
riittävä määrä jäseniä liiton hallitukseen ja toimimaan toimikunnan 
puheenjohtajana. Jos valittavien jäsenten lukumäärä ylittää viisi (5) 
liittokokous päättää kenet tai ketkä valitaan vain yhdeksi (1) vuodeksi, 

5. valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle 
toimikuntien varapuheenjohtajat. Jos toimikunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, 
liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi, 

6. valitaan kilpapurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja jäsenet, 

7. valitaan kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, 

8. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja 
toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan on 
oltava KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö. 

 

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu 
koolle. 
 

13 § Vaalilautakunta 

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, jotka 
kevätliittokokous valitsee seuraavaan kevätliittokokoukseen kestäväksi toimikaudeksi. 
Vaalilautakunnan tulee tehdä syysliittokokoukselle sekä tarvittaessa muulle 
liittokokoukselle ehdotus 12 §:n 3, 4, 5 ja 8 kohdassa mainituiksi liiton 
luottamushenkilöiksi. 
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14 § Kilpailusääntölautakunta ja vetoomuslautakunta 

Kilpailusääntölautakunnassa ja vetoomuslautakunnassa niiden kokoonpanosta ja 
tehtävistä määrätään lähemmin 8 §:ssa tarkoitetussa johtosäännössä. 

 
 
15 § Erityiset huomionosoitukset 

Liittokokous voi hallituksen tai vaalilautakunnan esityksestä myöntää liiton 
toiminnassa erityisen ansioituneelle henkilölle kunniapuheenpuheenjohtajan tai 
kunniajäsenen arvon. 

 
16 § Liiton tilinpäätös 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään helmikuun kuluessa 
tilintarkastajille, joiden tulee kolmen viikon kuluessa jättää 
tilintarkastuskertomuksensa liiton hallitukselle. 

 
 
17 § Sääntöjen muuttaminen 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä 
vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä liittokokouksessa vähintään 
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsun mukana 
tulee olla perusteltu ja yksityiskohtainen muutosehdotus. 

 
 

18 § Liiton purkaminen 

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) ja enintään 
neljän (4) kuukauden välein pidettävässä liittokokouksessa vähintään kahden 
kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkamisesta päätöksen 
tehneen jälkimmäisen liittokokouksen on määrättävä liiton varojen ja omaisuuden 
käytöstä siten, että ne käytetään liiton tarkoitusta edistävään toimintaan. 

 

 
19 § Sovellettava laki 

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevaa yhdistyslakia. 
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Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland rf 
 
STADGAR 

 

 
1 § Föreningens namn, hemort och språk 

Föreningens namn är Segling och Båtsport i Finland rf. Föreningen kallas i dessa 
stadgar förbundet. Förbundets hemort är Helsingfors stad. Förbundets språk är finska 
och svenska. 

 

2 § De som får teckna förbundets namn 

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av vice ordförande 
tillsammans med en styrelsemedlem eller en person som styrelsen särskilt utser. 

Förbundets styrelse kan särskilt ge en funktionär i förbundet personlig rätt att teckna 
förbundets namn. 

 

3 § Förbundets syfte och verksamhet 

Förbundets syfte är att stöda och främja segling och båtsport som idrotts- och 
motionsformer i Finland. Förbundet verkar även som riksomfattande grenförbund för 
kappsegling och hastighetstävling och bevakar i denna egenskap sina medlemmars 
intressen i anslutning till båtsporten i internationella organisationer. Förbundets 
verksamhet grundar sig på idrottens etiska värden och principer för rent spel. 

För att uppnå sitt syfte ska förbundet 

– främja och utveckla båtsport, långfärdssegling samt därtill hörande utbildning 
och upplysning, 

– främja och utveckla sådana aktiviteter som stöder elit- och övrig kappsegling 
samt hastighetstävling och särskilt träning på olympisk nivå samt barn- och 
ungdomsverksamhet som leder fram till dessa, 

– verka som högsta takorganisation för tävlingsidrott inom båtsporten i Finland, 

– stöda medlemmarnas organisations- och föreningsverksamhet i anslutning till 
segling och båtsport, 

– främja både nationell och internationell seglings- och båtsportsverksamhet, 

– främja och utveckla segling och båtsport för barn och ungdomar i enlighet 
med de allmänt omfattade principerna för barn- och ungdomsidrott i Finland, 

– främja motions- och idrottsverksamhet för grupper med specialbehov inom sitt 
verksamhetsområde, 

– främja och utveckla aktiviteter som stöder segling och båtsport, 

– främja säkerhet bland annat genom att upprätthålla båtbesiktnings- och 
utbildningsverksamhet, 

– lägga fram förslag och ge utlåtanden i ärenden som gäller segling och 
båtsport, 
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– samarbeta med myndigheter och övriga erforderliga samfund, 

– bedriva utbildnings- och informationsverksamhet, 

– främja miljöskyddet och verka för bibehållandet av mångfalden i naturen, 

– föra register över sina medlemsföreningar samt deras medlemsantal och båtar, 

– efter eget gottfinnande ingå som medlem i olika internationella och nationella 
organisationer. 

 
 
För att främja sin verksamhet kan förbundet även äga aktier och fast egendom, ta emot 
testamenterad och donerad egendom, inrätta fonder och med behörigt tillstånd 
arrangera insamlingar och lotterier. Förbundet kan, för att finansiera sina 
verksamhetsformer, bedriva affärsverksamhet i direkt anslutning till dessa 
verksamhetsformer. 

 

4 § Antidoping 

Utöver vad förbundet har åtagit sig som medlem i internationella organisationer, åtar 
sig förbundet och dess medlemmar att följa Finlands Antidopingkommittés dopingregler 
samt reglerna enligt Europarådets konvention mot doping, det nordiska 
antidopingavtalet samt andra internationella antidopingavtal som Finland 
undertecknar. 

 
 
5 § Förbundets medlemmar 

Som medlem i förbundet kan styrelsen på skriftlig ansökan anta en i föreningsregistret 
införd förening, som genom en aktiv verksamhet stöder och främjar segling, båtsport 
eller navigationsverksamhet. Styrelsen kan därtill som medlem anta en registrerad 
specialområdesförening, såsom ett klassförbund eller någon annan motsvarande 
förening, som består av personmedlemmar i en medlemsförening. 

 

Förbundets styrelse kan som sektionsmedlemsförening på särskild ansökan anta en 
registrerad förening som även har medlemmar som inte uppfyller medlemskriterierna i 
första momentet. Sektionsmedlemsföreningens medlemskap omfattar endast en 
angiven grupp personmedlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, ett 
utdrag ur föreningsregistret, beslutet om föreningens medlemsanslutning samt 
uppgifter om föreningens eller hobbygruppens medlemsantal och antal båtar som är 
anmälda till båtregistret vid tidpunkten för ansökan. 
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6 § Utträde och uteslutning ur förbundet samt övriga åtgärder 

En medlem kan utträda ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta hos förbundets 
styrelse eller dess ordförande eller genom att anmäla om utträdet vid ett förbundsmöte. 
Utträdet träder i kraft vid utgången av det kalenderår under vilket anmälan gjordes. En 
medlem som utträder är skyldig att betala sin medlemsavgift och fullgöra sina övriga 
skyldigheter gentemot förbundet till utgången av det aktuella kalenderåret. 

Förbundets styrelse beslutar om uteslutning av en medlem. Uteslutandet kan ske på 
de grunder som anges i föreningslagen eller när en medlem har handlat i strid med 
förbundets syfte eller grunden för dess verksamhet eller i övrigt i strid med dessa 
stadgar eller inte längre uppfyller förutsättningarna i 5 §. 

En medlem som underlåtit att betala sin medlemsavgift för de två senaste avslutade 
kalenderåren kan anses ha utträtt ur förbundet. 

En utesluten medlem eller en medlem som anses ha utträtt är trots utträdet skyldig 
att betala sina utestående medlemsavgifter och fullgöra sina övriga skyldigheter 
gentemot förbundet. Till den del inte något annat följer av de internationella 
kappseglingsreglerna eller motorbåtstävlingsreglerna då dessa är tillämpliga på 
tävlingsverksamhet som lyder under förbundet, kan styrelsen på förslag av 
nämnden för tävlingsregler eller besvärsnämnden även i enlighet med vad som 
mera ingående bestäms i de disciplinära bestämmelser som styrelsen fastställer 
besluta om att för viss tid avstänga en medlem från förbundets verksamhet, förlust 
av serieplacering eller rätt att tävla, böter eller varning. På motsvarande sätt kan 
nämnden för tävlingsregler eller besvärsnämnden även besluta om tävlingsförbud i 
tävlingsverksamhet som lyder under förbundet, varning eller annan påföljd för en 
medlem i en medlemsförening enligt vad som närmare bestäms i de disciplinära 
bestämmelserna, om medlemmen i idrottssammanhang har handlat i strid med 
idrottens etiska värden eller principer för rent spel. 

7 § Medlemsavgift 

Den medlemsavgift som en medlem betalar till förbundet kallas förbundsavgift. En 
medlem är skyldig att upprätthålla ett register med uppgifter om alla sina medlemmar 
och båtar (inklusive uppgifter om båtarnas besiktning och mätbrev) i 
medlemsföreningarnas gemensamma register, till vilket varje medlemsförening har 
egna användarkoder. Förbundsavgiftens storlek bestäms i enlighet med det 
registrerade antalet medlemmar i respektive medlemsförening på föregående års 
sista dag. En medlem är skyldig att betala förbundsavgiften senast på förfallodagen.  

De medlemsföreningar som nämns i 5 § 1 mom. och 5 § 3 mom. är skyldiga att i 
enlighet med höstförbundsmötets beslut betala förbundsavgift för var och en av 
sina medlemmar som följer: 

– personmedlemmar (full förbundsavgift för varje personmedlem) 

– familjemedlem är en medlem i en medlemsförening som bor på samma adress 
och hör till samma familj som en personmedlem. För en medlem som hör till 
denna medlemsgrupp kan fastställas en nedsatt förbundsavgift. 

– ungdomsmedlem har under det år medlemsavgiften fastställs fyllt högst 18 år. 
För en medlem som hör till denna medlemsgrupp kan fastställas en nedsatt 
förbundsavgift. 

– seniormedlem har under det år medlemsavgiften fastställs fyllt minst 70 år. För 
en medlem som hör till denna medlemsgrupp kan fastställas en nedsatt 
förbundsavgift. 
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Storleken på den totala förbundsavgiften för de medlemsföreningar som nämns i 5 § 
1 mom. och 5 § 3 mom. i dessa stadgar beräknas dock enligt minst tjugo (20) 
personmedlemmar. Förbundsavgiften för de medlemsföreningar som nämns 5 § 2 
mom. i dessa stadgar är den samma som full förbundsavgift för tio (10) 
personmedlemmar. 

 

8 § Förbundets administration 

Förbundsmötet utövar den högsta beslutanderätten i förbundet. Förbundets styrelse 
svarar för förbundets administration. Styrelsen kan för förbundet anställa en 
verksamhetsledare samt andra personer att sköta förbundets kansli samt funktioner 
som hör till förbundets uppgifter och verksamhetsområde.  

Underställda styrelsen verkar förbundets permanenta och tillfälliga och övriga 
kommittéer och organ. 

Om styrelsens, kommittéernas och förbundets övriga organs sammansättning, uppgifter 
och verksamhet, föreskrivs i ett direktiv. Direktivet eller en föreslagen ändring i detta 
träder i kraft efter att ha godkänts av förbundsmötet. 

 

9 § Styrelsen 

Förbundets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och sex (6) till nio (9) 
medlemmar.  

Samtliga styrelsemedlemmar väljs för en mandatperiod på två (2) kalenderår i sänder 
så att hälften av dem årligen står i tur att avgå. En styrelsemedlem, som verkat i 
styrelsen under tre (3) på varandra följande mandatperioder, kan inte omedelbart 
återväljas. 

Om en styrelsemedlem väljs till ordförande eller vice ordförande, räknas antalet 
mandatperioder från det att han eller hon tillträdde detta uppdrag. 

 
Då en person har valts för en ofullständig mandatperiod, räknas denna mandatperiod 
inte in i det begränsande antalet mandatperioder. 

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess medlemmar, av vilka en ska vara 
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsens beslut blir den åsikt 
som understöds av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt 
avgör ordförandens åsikt, utom vid val då lotten avgör. 

Styrelsens uppgift är att sköta förbundets angelägenheter i enlighet med lag, dessa 
stadgar och förbundsmötenas beslut. 

Dessutom utser styrelsen medlemmarna i de kommittéer som nämns i 8 § samt gör 
förslag till sammansättningen av valnämnden, nämnden för tävlingsregler och 
besvärsnämnden. 
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10 § Förbundsmöte 

Ordinarie förbundsmöten är vårmötet i april och höstmötet i november–december. 
Styrelsen sammankallar till mötena och beslutar om tid och plats. Möteskallelsen, 
som innehåller en förteckning över de ärenden som ska behandlas på mötet, ska 
postas till förbundets medlemmar senast tre (3) veckor före mötesdagen. Ett 
ärende som en medlem vill få behandlat på ett förbundsmöte ska skriftligen 
framställas till styrelsen på våren före utgången av januari och på hösten före 
utgången av september. 

Extra förbundsmöte hålls då ett förbundsmöte så beslutar eller när styrelsen anser att 
det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av förbundets medlemmar 
skriftligen anhåller om det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Ett extra 
förbundsmöte sammankallas inom samma tid och på samma sätt som ett ordinarie 
förbundsmöte. 

Styrelsen ska ge utlåtande till förbundsmötet om det ärende som en medlemsförening 
enligt denna paragraf anmält för behandling. 

Varje medlemsförening och sektionsmedlem har en grundröst vid förbundsmötet och 
på basis av registeruppgifterna vid föregående års utgång dessutom en röst för 
varje sådant påbörjat femtiotal (50) medlemmar som överstiger femtio (50) för vilka 
medlemsföreningen har betalat medlemsavgift till förbundet samt ytterligare en röst 
för varje fullt femtiotal (50) besiktigade och/eller mätta båtar. Med avvikelse från det 
föregående har en medlemsförening som avses i 5 § 2 mom. en (1) grundröst samt 
en (1) tilläggsröst vid förbundsmötet, ifall dess medlemsantal överstiger etthundra 
(100). En medlems röstetal får inte delas. En medlem, som inte har betalat sin 
medlemsavgift senast på förfallodagen, kan endast använda sin grundröst på 
förbundsmötet. 

En medlems rösträtt vid förbundsmötet utövas av en av medlemmen befullmäktigad 
person, som måste vara medlem i en medlemsförening. Samma person får företräda 
högst tre (3) medlemmar. Mötesdelegaten får som medhjälpare till förbundsmötet ta 
med sig observatörer, vilka har yttranderätt men inte rösträtt. Antalet observatörer får 
inte överstiga två (2) och inte heller medlemsföreningens röstetal.  

En styrelsemedlem samt ordförande och vice ordförande för de kommittéer som 
nämns i 8 § 3 mom. och ordförande eller vice ordförande för valnämnden, 
nämnden för tävlingsregler och besvärsnämnden har närvaro- och yttranderätt vid 
förbundsmötet. 

En styrelsemedlem kan inte väljas till mötesfunktionär. En person som står i 
anställningsförhållande till förbundet kan inte företräda en medlemsförening vid 
förbundsmötet. 

Förbundsmötets beslut blir, om inget annat nämns i dessa stadgar, den åsikt som 
understöds av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör 
mötesordförandens åsikt, vid val avgör emellertid lotten. 

 

11 § Ärenden som behandlas vid vårförbundsmötet 

Vid vårförbundsmötet behandlas följande ärenden: 

1. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas utlåtande 
presenteras. 

2. Fattas beslut om fastställande av bokslutet. 
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3. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet. 

4. Väljs ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar till valnämnden. 

5. Behandlas övriga sådana ärenden på dagordningen som framställts av 
styrelsen eller medlemsföreningar. 

 

 
12 § Ärenden som behandlas vid höstförbundsmötet 

Vid höstförbundsmötet behandlas följande ärenden: 

1. Styrelsens redogörelse för verksamheten under pågående period 
presenteras. 

2. Fattas beslut om förbundets strategi, verksamhetsplan och budget för följande 
kalenderår samt fastställs medlemsföreningarnas förbundsavgifter. 

3. Väljs för följande två (2) kalenderår styrelsens ordförande och vice 
ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om båda står eller 
kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem endast 
för ett (1) kalenderår. 

4. Väljs för följande två (2) kalenderår ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar, som 
verkar som ordförande i kommittéerna, i stället för dem som står i tur att avgå. 
Om flera än fem (5) medlemmar ska väljas, beslutar förbundsmötet om vem 
eller vilka medlemmar som väljs endast för ett (1) år. 

5. Väljs för följande två (2) kalenderår de permanenta kommittéernas ordförande 
och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå.  Om både 
ordförande och vice ordförande i en kommitté står i tur eller kommer att stå i tur 
att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem för endast ett (1) 
kalenderår. 

6. Väljs ordförande, vice ordförande och medlemmar i nämnden för 
tävlingsregler. 

 
7. Väljs ordförande och vice ordförande i besvärsnämnden för hastighetstävling. 

8. Väljs minst en revisor och vid behov en revisorssuppleant för en period, som 
gäller tills vidare. Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller 
revisorssammanslutning. 

 
Vid ett extra förbundsmöte behandlas de ärenden för vars behandling mötet har 
sammankallats. 

 
 

13 § Valnämnden 

Valnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre medlemmar, vilka väljs 
av vårförbundsmötet för en mandatperiod fram till nästa vårförbundsmöte. 
Valnämnden gör upp ett förslag för höstförbundsmötet samt vid behov för ett annat 
förbundsmöte beträffande de förtroendevalda som nämns i 12 § 3, 4, 5 och 8 
punkten. 
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14 § Nämnden före tävlingsregler och besvärsnämnden 

Närmare bestämmelser om sammansättningen och uppgifterna i nämnden för 
tävlingsregler och besvärsnämnden för hastighetstävling ingår i det direktiv som avses i 
8 §. 

 

15 § Särskilda hedersutnämningar 

Förbundsmötet kan på förslag av styrelsen eller valnämnden utse en person  som 
särskilt meriterat sig i förbundets verksamhet till hedersordförande eller 
hedersmedlem. 

 
16 § Förbundets bokslut 

Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis och överlåts senast inom februari 
månad till revisorerna, vilka inom tre veckor ska lämna sin revisionsberättelse till 
förbundets styrelse. 

 

17 § Ändring av stadgarna 

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas vid två (2) på varandra följande 
förbundsmöten, som hålls med ett mellanrum om minst en (1) månad, med en minst 
två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna. Till möteskallelsen ska 
bifogas ett detaljerat ändringsförslag med motiveringar. 

 

18 § Upplösning av förbundet 

Beslut om upplösning av förbundet ska fattas vid två (2) förbundsmöten, vilka hålls 
med minst två (2) och högst fyra (4) månaders mellanrum och med minst två 
tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna. Det senare förbundsmöte som fattat 
beslut om att upplösa förbundet ska bestämma om användningen av förbundets 
tillgångar och egendom så, att de används till verksamhet som främjar förbundets 
syfte. 

 

19 § Tillämplig lag 
 

Till den del inget annat bestäms i dessa stadgar iakttas gällande föreningslag. 

 

 


