1.1.2022
AKK-MOTORSPORT RY
SÄÄNNÖT

1§

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on AKK-Motorsport ry, ruotsiksi AKK-Motorsport rf, ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan näissä
säännöissä liitoksi. Liitto on Federation Internationale de L`Automobilen
jäsenliitto ja kansainvälisen Autoliiton, FIA:n autourheiluvaltuuksien haltija Suomessa. Liiton virallinen kieli on suomi. Liitto voi kuulua jäsenenä muihin
kansallisiin ja kansainvälisiin urheilujärjestöihin.

2§

Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu
Liiton tarkoituksena on:
1) toimia autourheilua harrastavien tai edistävien yhteisöjen liittona
2) johtaa ja valvoa Suomen autourheilua, edistää sitä ja sen hyväksyttävyyttä ja
arvostusta yhteiskunnassa
3) osallistua liikenneturvallisuuden kehittämiseen ja liikennekasvatukseen
autourheilun avulla
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1) seuraa autourheilua koskevia kannanottoja, sekä tekee autourheiluun liittyviä
esityksiä ja aloitteita viranomaisille
2) valvoo ja huolehtii autourheilun valistus-, valmennus-, tiedotus-, koulutus-,
nuoriso-, raittius- ja kilpailutoiminnasta liiton kokousten päätösten ja sääntöjen
mukaisesti
3) tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten urheilu-, liikenne-, ja autoilujärjestöjen,
sekä muiden liiton toimintaa edistävien tai siihen vaikuttavien tahojen kanssa
Toimintansa rahoittamiseksi liitto:
1) voi asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä sekä vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja
2) voi harjoittaa liittokokouksensa päätöksen mukaista liiton tarkoituksen
toteuttamiseen liittyvää ansiotoimintaa:
a) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia
b) harjoittaa kustannus-, radio-, ja TV-toimintaa
c) harjoittaa mainosmyyntiä jäsenjulkaisuihinsa
d) harjoittaa edustusjoukkueidensa mediamyyntiä
e) järjestää arpajaisia
3) voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia rakennuksia, kiinteistöjä ja
arvopapereita sekä irtainta omaisuutta
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet.
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3§

Jäseneksi liittyminen, jäsentyypit ja jäsenmaksut
Liiton varsinaisia jäseniä ovat perustajajäseninä Autoliitto ry, Suomen Autourheilijoiden Liitto ry, Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund ry ja Suomen
Työväen Urheiluliitto TUL ry sekä muina varsinaisina jäseninä ne autourheilua
harrastavat tai edistävät oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka liiton hallitus on
hyväksynyt liiton jäseniksi.
Liiton jäseneksi voidaan varsinaisena jäsenenä hyväksyä autourheilua harrastava
tai edistävä rekisteröity yhdistys tai seurakunta, joka sitoutuu noudattamaan
liiton sääntöjä ja niiden perusteella annettuja päätöksiä. Varsinaiseksi jäseneksi
hakevalla yhteisöllä tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä. Liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevan yhteisön on jätettävä liiton hallitukselle kirjallinen
jäsenhakemus. Hallituksen on käsiteltävä hakemus kahdentoista (12) viikon
kuluessa sen saapumisesta.
Liiton jäseneksi voidaan kannatusjäsenenä hyväksyä yksityinen henkilö, muu autourheilua harrastava tai edistävä oikeuskelpoinen yhteisö. Liiton
kannatusjäseneksi hakevan on jätettävä liiton hallitukselle kirjallinen
jäsenhakemus. Kannatusjäseneksi hyväksyttävän liittymisestä päättää hallitus.
Perustajajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Muut varsinaiset jäsenet suorittavat liitolle liittovaltuuston syyskokouksen määräämän liittymismaksun, vuosittaiset
jäsenmaksut, lisenssimaksut ja kilpailulupamaksut ja heidän on kuuluttava liiton
jäsenmaksupalveluun. Jäsenmaksupalvelu on liiton jäsenilleen tuottama
jäsenrekisteri- ja henkilöjäsenmaksujen hallinnointijärjestelmä.
Kannatusjäseniltä peritään vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka suuruudesta
päättää liiton hallitus.

4§

Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön 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.

5§

Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä muut
kurinpitotoimet/seuraamukset
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava
eroamisvuoden jäsenmaksu tai kannatusjäsenmaksu.
Jäsen voidaan erottaa liitosta
1) jos se on jättänyt täyttämättä velvoitteen, johon se liittoon liittymällä sitoutui,
tai
2) jos se on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut liittoa tai autourheilua, tai jos se ei enää täytä laissa tai liiton
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
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Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä. Perustajajäsen voidaan erottaa
liitosta vain erityisen painavasta syystä. Perustajajäsenen erottamisesta päättää
liittokokous läsnäolevien kokousedustajien 3/4-osa äänten enemmistöllä.
Liiton hallitus voi päättää jäseneen tai jäsenyhteisön jäseneen kohdistuvasta liiton
alaista toimintaa koskevasta seuraamuksesta (huomautus, varoitus, sakko,
lisenssin evääminen, tms.) autourheilun yleisten/lajisääntöjen mukaisesti, jos
jäsen tai jäsenyhteisön jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten
arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
AKK-Motorsport ry ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin
kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten
kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. AKKMotorsport ry:n jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana
olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja
kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.
6§

Toimielimet
Liiton päätttävät toimielimet ovat liittokokous ja liittovaltuuston kokous.
Liittovaltuusto käyttää liiton päätösvaltaa, paitsi niissä asioissa, jotka on määrätty
liittokokoukselle tai jotka ovat liittokokouksessa vireillä näiden sääntöjen
mukaan.Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Liitolla voi olla johtavina
toimihenkilöinä pääsihteeri ja toimitusjohtaja. Liitolla voi olla myös muita
toimihenkilöitä.
Jäsenyhdistyksen jäsenen kilpailutoimintaan liittyvää oikeusturvaa valvoo
vetoomusoikeus autourheilun yleisten/lajisääntöjen perusteella. Seuraamuksista
päättää kuitenkin liiton hallitus näiden sääntöjen 5 §:n mukaisesti.
Vetoomusoikeuden jäsenet liiton hallitus nimittää vuosittain.

7§

Sääntömääräinen liittokokous
Sääntömääräinen liittokokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuussa
hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Sääntömääräisessä
liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat
b) valitaan pöytäkirjantarkastajat
c) käsitellään hallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta edelliseltä
liittokokouskaudelta
d) esitellään liiton toiminnan ja talouden suuntaviivat alkavalle
liittokokouskaudelle
e) päätetään liittovaltuuston jäsenille maksettavista palkkioista
f) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraaville kahdelle kalenterivuodelle
g) valitaan liittovaltuuston jäsenet alueittain ja kultakin alueelta kaksi varajäsentä
seuraaville kahdelle kalenterivuodelle
h) käsitellään sääntömääräiselle liittokokoukselle tehdyt esitykset, sekä muut
mahdolliset hallituksen esittämät asiat
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Sääntömääräiselle liittokokoukselle voivat tehdä esityksiä liiton varsinaiset
jäsenet, hallitus ja liittovaltuusto.
Sääntömääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä
kirjallisena hallitukselle viimeistään kahdeksan viikkoa (8) ennen liittokokousta.

8§

Ylimääräinen liittokokous
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai hallitus tai
liittovaltuusto katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen liittokokous on myös
pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen
liittokokous koolle pidettäväksi viimeistään kahdentoista (12) viikon kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.

9§

Äänioikeus liittokokouksessa
Äänioikeutettuja liittokokouksessa ovat varsinaisten jäsenten edustajat.
Kannatusjäseninä olevilla yhteisöillä on liittokokouksessa puheoikeus.
Kannatusjäseninä olevilla henkilöillä ei ole liittokokouksessa läsnäolo-oikeutta.
Kukin varsinainen jäsen voi lähettää liittokokoukseen edustajia seuraavan
jäsenyhteisön henkilöjäsenmäärästä johdettavan kaavan mukaan;
3 - 50 jäsentä
1 edustaja
51 - 100 jäsentä
2 edustajaa
101 - 150 jäsentä
3 edustajaa
151 - 200 jäsentä
4 edustajaa
201 - 250 jäsentä
5 edustajaa
251 - 300 jäsentä
6 edustajaa
301 - 400 jäsentä
7 edustajaa
401 - 500 jäsentä
8 edustajaa
501 - 600 jäsentä
9 edustajaa
601 - tämän jälkeen yhden edustajan lisää kutakin alkavaa sataa
jäsentä kohden.
Jäsenyhteisön äänimäärä on sama kuin yhteisöä edustamaan oikeutettujen
henkilöiden lukumäärä. Yksi edustaja voi kuitenkin äänestää siihen valtuutettuna
edustamansa vain yhden oman jäsenyhteisönsä kaikilla äänillä.
Jäsenyhteisön henkilöjäsenmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne
jäsenyhteisön jäsenet, jotka yhteisö on ilmoittanut liitolle autourheilua harrastaviksi jäseniksi ja joista yhteisö on suorittanut liittovaltuuston syyskokouksen
määräämän henkilöjäsenten lukumäärään perustuvan jäsenmaksun ja muut
liittovaltuuston syyskokouksen määrittelemät erääntyneet maksut ja velvoitteet
kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Äänioikeuteen vaikuttavaa henkilöjäsenmäärää laskettaessa otetaan autourheilua harrastavista jäsenistä
huomioon vain viisitoista (15) vuotta täyttäneet henkilöt.
Liittokokousedustajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö sekä edustamansa
varsinaisen jäsenen jäsen.
Perustajajäsen voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) edustajan edellämainitulla
tavalla määräytyvien edustajien lisäksi.
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Henkilövaalit suoritetaan suljetuin lipuin.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Puheenjohtaja voidaan
valita tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi.
Puheenjohtajan toimikausien tultua täyteen ei hän voi seuraavan täyden
toimikauden aikana asettua ehdolle hallituksen jäsenen eikä varajäsenen
tehtävään.
Liiton toimialue jakautuu sääntömääräisen liittokokouksen päättämään
kahdeksaan alueeseen.
Kukin varsinainen jäsen kuuluu siihen alueeseen, 1 Pohjois-Suomi, 2
Pohjanmaa, 3 Itä-Suomi,
4 Keski-Suomi, 5 Häme, 6 Kaakkois-Suomi, 7 Länsi-Suomi ja 8 Etelä-Suomi, jolla
sen kotipaikka sijaitsee.
Liittovaltuustoon jäsenten lukumäärä määräytyy kunkin alueen varsinaisten
jäsenten yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän perusteella. Alueelta valitaan yksi
varsinainen liittovaltuuston jäsen kutakin alkavaa tuhatta varsinaisen jäsenen
henkilöjäsentä kohden ja kaksi varajäsentä. Jäsenmäärä lasketaan samoin kuin
äänioikeuteen vaikuttava henkilöjäsenmäärä. Jäsenet valitaan sääntömääräisessä
liittokokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että eniten ääniä
saaneet tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Liittovaltuuston jäsen ja varajäsen voidaan valita kuhunkin tehtävään enintään
kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi.
10§

Kutsu liittokokoukseen
Hallituksen on lähetettävä kutsu varsinaiseen liittokokoukseen jäsenille kirjallisena viimeistään kaksitoista (12) viikkoa ennen liittokokousta ja ylimääräiseen
liittokokoukseen viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi hallituksen
on lähetettävä varsinaisille jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa ennen liittokokousta ehdotus liittokokouksen esityslistaksi ja liittokokoukselle tehdyt esitykset
sekä niistä annetut hallituksen lausunnot.

11 §

Sääntömääräiset liittovaltuuston kokoukset
Kevätkokous
Liittovaltuuston kevätkokous pidetään joka vuosi huhti-toukokuussa hallituksen
tarkemmin määräämänä ajankohtana. Liittovaltuuston kevätkokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat
b) valitaan pöytäkirjan tarkastajat
c) esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
d) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien
lausunto
e) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
f) käsitellään sääntömääräiselle liittovaltuuston kokoukselle tehdyt esitykset,
sekä muut mahdolliset hallituksen esittämät asiat
Syyskokous
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Liittovaltuuston syyskokous pidetään joka vuosi loka-marraskuussa hallituksen
tarkemmin määräämänä ajankohtana. Liittovaltuuston syyskokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat
b) valitaan pöytäkirjan tarkastajat
c) päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja hallituksen
jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista
d) päätetään liittymis-, jäsen- ja lisenssimaksujen sekä kilpailulupamaksujen
suuruudesta
e) päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
f) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet
g) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
h) käsitellään sääntömääräiselle liittovaltuuston kokoukselle tehdyt esitykset,
sekä muut mahdolliset hallituksen esittämät asiat
i)

liittokokousta edeltävän vuoden syyskokouksessa päätetään
ehdollepanotoimikunnan asettamisesta ja valitaan siihen jäsenet

Sääntömääräisille liittovaltuuston kokouksille voivat tehdä esityksiä liiton
varsinaiset jäsenet, hallitus ja liittovaltuuston jäsenet.
Sääntömääräisten liittovaltuuston kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on
jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen
liittovaltuuston kokousta.
Kullakin liittovaltuuston jäsenellä on liittovaltuuston kokouksissa yksi ääni.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet
valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Liittovaltuuston kokoukseen saavat osallistua liiton hallituksen jäsenet.
Toimihenkilöiden läsnäolo-oikeudesta päättää liittovaltuuston kokous.
Liittovaltuuston jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö sekä edustamansa
alueen varsinaisen jäsenen jäsen. Liittovaltuuston jäsenenä ei voi olla liiton
hallituksen jäsen eikä liiton päätoiminen työntekijä.
Liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan liittovaltuuston
toimikauden ensimmäisessä kokouksessa liittokokouksen valitsemien jäsenten
keskuudesta.
12 §

Ylimääräinen liittovaltuuston kokous
Ylimääräinen liittovaltuuston kokous pidetään, kun liittovaltuusto niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen liittovaltuuston kokous on
myös pidettävä, jos vähintään 1/10 liittovaltuuston jäsenistä tai yksi
kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä
vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen liittovaltuuston kokous koolle
pidettäväksi viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
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13 §

Kutsu liittovaltuuston kokoukseen
Hallituksen on lähetettävä kutsu sääntömääräiseen liittovaltuuston kokoukseen
kirjallisena viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen liittovaltuuston kokousta ja
ylimääräiseen liittovaltuuston kokoukseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kokousta. Lisäksi hallituksen on lähetettävä liittovaltuuston jäsenille vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen liittovaltuuston kokousta ehdotus liittovaltuuston
kokouksen esityslistaksi ja liittovaltuuston kokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä
annetut hallituksen lausunnot.

14§

Hallitus
Hallitukseen kuuluu sääntömääräisessä liittokokouksessa valittu puheenjohtaja,
jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja kuusi (6) muuta liittovaltuuston
syyskokouksessa valittua varsinaista jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista
varajäsentä. Puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi
vuotta ja varajäsenten kaksi vuotta. Vuosittain on puolet varsinaisista jäsenistä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuorossa, ensimmäisen kerran
erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita
kuhunkin tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi.
Hallituksen jäsenen toimikausien tultua täyteen ei hän voi seuraavan täyden
toimikauden aikana asettua ehdolle hallituksen jäsenen eikä varajäsenen
tehtävään.
Hallitus valitsee keskuudestaan liiton ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Hallituksen jäsenenä ei voi olla liiton päätoiminen työntekijä.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä
ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.
Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2)
äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin
arvalla. Kilpailukalenteri on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa kolmenneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.
Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö sekä liiton varsinaisen
jäsenen jäsen.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

15§

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain ja näiden sääntöjen sekä
liittokokouksen päätösten mukaan. Erityisesti hallituksen tehtävänä on:
a) edustaa liittoa
b) johtaa liiton toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa liiton
sääntöjen noudattamista
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c) kutsua koolle liitto- ja liittovaltuuston kokoukset sekä valmistella niissä
käsiteltävät asiat
d) panna toimeen liitto- ja liittovaltuuston kokouksien päätökset
e) asettaa avukseen työvaliokunta ja muut tarpeelliset valiokunnat, toimikunnat
ja jaostot sekä vetoomusoikeuden
f) päättää liiton alueorganisaatiosta
g) hyväksyä liiton valtakunnallinen kilpailukalenteri
h) ottaa sekä vapauttaa toimitusjohtaja ja pääsihteeri.
Hallitus voi päättää liiton omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta
ja kiinnittämisestä.
16§

Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja liiton
toimitusjohtaja tai pääsihteeri aina kaksi (2) yhdessä.
Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai liiton toimihenkilön kirjoittamaan liiton
nimen joko yksin tai yhdessä toisen nimenkirjoittamiseen oikeutetun kanssa.

17§

Tilintarkastajat
Liitolla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa, jotka
kaikki valitaan liittovaltuuston syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Tilintarkastajista ja varatilintarkastajista vähintään yhden on oltava kht-tilintarkastaja.

18§

Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on
jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on
annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun loppuun
mennessä.

19§

Sääntöjen muuttaminen
Liiton sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous. Ehdotus liiton purkamisesta
hyväksytään jos sitä kannattaa kahdessa liittokokouksessa, joiden välinen aika on
vähintään kaksi (2) kuukautta, kummassakin vähintään kolmeneljäsosaa (3/4)
äänestyksessä annetuista äänistä. Jos liitto purkautuu, sen jäljelle jääneet varat
käytetään liiton tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen liittokokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.
Mikäli liitto lakkautetaan, varat käytetään samaan tarkoitukseen.
Jos liitto puretaan, päättävät perustajajäsenet liiton hallussa olevien
kansainvälisten liittojen jäsenoikeuksien ja valtuuksien siirtämisestä.
Jos jokin perustajajäsen on purettu tai sen toiminta lakkautettu, valitsee liiton
purkamisesta päättävä jälkimmäinen liittokokous edustajan tämän
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perustajajäsenen tilalle siihen perustajajäsenten kokoukseen, jossa kansainvälisistä jäsenoikeuksista päätetään.
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