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PORIN KEILAILULIITTO - BJORNEBORGS BOWLlNGF0R\-UND PKL ry

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka.
b

Yhdistyksen nimi on Porin Keilailuliitto - Björneborg Bowlingför\.und~KL\ ry.
Sen kotipaikka on Porin kaupunki sekä toiminta-alueena Porin kaupunki
ympäristöineen.
Epävirallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää Iyhennettä PKL ry.

2§ Tarkoitus ja tehtävät.

Liiton tarkoituksena on johtaa ja valvoa keilailu-urheilun kehittämistä toiminta-
alueeIlaan, edistää sitä ja sen tunnetuksi tekemistä sekä toimia liittoon
kuuluvien keilailuyhdistysten yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1 Pyrkii jä~estämään harioitustllalsuuksia. kilpailu- ja muita tapahtumia.

2 Harjoittaa tarkoituksensa mukaista valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa.

3 Liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
vuokrata niitä edelleen vastaavaa toimintaa ylläpitäville henkilöille tai
yhteisöille voittoa tuottamatta.

4 Pyrkii yhteistyöhön muiden vastaavien liittojen kanssa.

5 On yhdysmiehen välityksellä yhteydessä Suomen Keilailuliitto ry:n sekä
muihin vastaaviin sidosryhmiin.

3§ Liiton kokous- ja pöytäkirjakreli

Liiton kokouksissa pöytäkirjakieli on Suomi. Liitto ei ole toiminnassaan
puoluepoliittinen.

4§ Liiton-jäsenet

Liito hallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset lukuun ottamatta kunniajäsenyyttä.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity keilailuseura,
taikka muulla alalla jo toimiva rekisteröity yhdistys, joka samalla osoittaa liiton
henkilöluetteloon merkittäväksi kuusi (6) keilaajaa. Liiton varsinaisesta
jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenyhdistys.

Liittoon voidaan myös hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisiä henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäsenelläon kokouksissa puhe- mutta ei
äänioikeutta.

Liiton kokous voi kutsua liiton toiminnassa tai muutoin keilailu-urheilussa
ansioituneen henkilön liiton kunniajäseneksi. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta
liiton kokouksissa.
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6§
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8§

Eroaminen ja erottaminen
Jäsenyhdistys, joka haluaa erota liitosta, tulee ilmoittaa tästä ki~allisesti
hallitukselle tai sen puheenlohtajalle tai ilmoittaa erosta liiton kokoukseen
merkittäväksi pöytäki~aan. Jäsen maksut 011kuitenkin maksettava sen
toimintakauden 10PPul,ln:.ErQaminen.katsotaan tapahtuneeksi välittömästi
eroilmoituksen jättä'rriis~njälkeeIL ..

Jäsenen joka tOimii·k~~~j~f;J!!t9ntarkoitusperiä tai jättää toistetuista
kehotuksista huolim~atia.jäS~i:fmaksut suorittamatta, voi hallitus erottaa liitosta.
Liiton hallituksen on annettavajäsenen tietoon päätöksensä todistettavasti
kirjallisena. Erotettu jäsen on oikeutettu saattarnaan hallituksen päätöksen
liittokokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on esitettävä yhden(1) kuukauden
kuluessa päätöksen tiedoksi [ättärnisestä. Jäsen on erotettu liitosta jos
liittokokouksessa suoritetussa äänestyksessä kaksi kolmasosaa (213) kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa erottamista.

Jäsenen oikeudet ja velvoltteet.

Jäsenyhdistys on oikeutettu käyttämään hyväkseen kaikkia liiton toiminnan
tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Liittyessään liittoon tai hallituksen päättäessä muulloinkin jäsenyhdistyksen
tulee antaa liitolle yhdistyksensä jäsenien henkilö-, tilasto- ym. Liiton
toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

Jäsenyhdistys on velvollinen ilmoittamaan jäseniensä yhteystiedoissa
tapahtuneet muutokset, sekä yhdistyksessä tapahtuneet henkilö- ym.
muutokset.

Jäsenmaksut.

Yhdistyksen kevätkokous päättää jäsenyhdistyksiltä kannettavasta liittymis- ja
jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella, kuten myös
kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksuista.

Jäsenyhdistyksellä ja kannattajajäsenellä voi olla erisuuruiset liittymis- ja
jäsenmaksut.

KunniajäSen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksusta.

Hallinto.

Liiton asioita hoitaa liiton kevät kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on liiton valintakokousten välinen aianiaksc.
Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten
että puolet jäsenistä on erovuossa kerrallaan, ensimmälsellä kerralla
erovuoroiset ratkaistaanarvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan, sekä toiminnan kannalta tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri,

. rahastonhoitaja toimikuntien vastuuhenkilöt voivat olla hallituksen ulkopuolelta,
sihteeri- rahaston hOitajana voi-olla sama henkilö .. Liitolla voi olla
toiminnanjohtaja, tolmlnnaniohtelan valitsee johtokunta liittokokouksen
hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsulan määräämänä aikana. Jos kaksi
(2) jäsentä vaatii. puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle.

Hallitus on päätösvaltainen. kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
neljä (4) jäsentä osallistuvat kokoukseen.

Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnäolevien äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. paitsi henkilö
vaalissa tai sulj~tussa lippuäänestyksessä arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Hallitu,ksen tehtävät.

Hallituksen tulee

edustaa liittoa ja vastata sen toiminnasta

toimeenpanna liiton päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi
liittokokouksen koolle kutsumista

edistää liiton voimistumista ja toteuttaa liiton toimintamuotoihin sisältyvillä
keinoilla sen tarkoitusta

hoitaa liiton varoja ja omaisuutta. sekä toimia liiton taloudellisen aseman
pysyttämiseksi vakaana ja sen vahvistamiseksi

hyväksyä liiton uudet jäsenyhdistykset ja kannattajajäsenet ja ylläpitää
liiton jäsenyhdistyksistä ja niiden henkilöistä luottamuksellista luetteloa,
johon on merkitty lain edellyttämät sekä liiton toiminnassa tarvittavat tiedot

vastaanottaa liiton toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella
liittokokouksissa käsiteltävät asiat

kutsua liitokokoukset koolle

antaa syyskokouksille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä ym .

Valvoa yhdistyksen Sääntöjen ja kokouksen päätösten noudattamisesta,
sekä päättää tarvittaessa Suomen Keilailuliitto ry:n sääntöjen sallimissa
puitteissa rankaisutoimenpiteisiin ryhtymisestä.

Toimihenkilöiden velvollisuudet.

Puheenjohtaja ohjaa liiton toimintaa lain, näiden sääntöjen, liittokokousten ja
hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta liiton ja hallituksen
kokouksissa, paitsi kevät- ja syyskokouksissa. huolehtii hallituksen kokousten
pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen liitolle vuosittaiseksi (
toimintasuunnitelmaksi ja antaa sinteerllle, rahastonhoitajalIe ja muilie
toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään.



Sihteeri toimittaa hallituksen toimeksiannosta kokouskutsut ja muut tiedonannot
liiton jäsenyhdistyksille ja jäsenille, pitää ki~aa hallituksen valvonnan alaisena

"sen puolesta [äsenluetteloa, hoitaa liiton kirjeenvaihdon, laatii hallituksen
ehdotuksen edellisen vuoden toimintakertomukseksi ja hoitaa arkistoa.

Rahastonhoitaja hoitaa liiton raha-asiat ja jäsenmaksut, pitää kirjaa liiton
menoista, tuloista, omaisuudesta ja velolsta sekä laatii tilinpäätöksen ja
ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa toimintakautta varten.

JoS liitolla on muita toimihenkilöitä tai vir1<.ailijoitakuin yllä mainitut, he toimivat
hallituksen sitä varten laatimien ja liitokokouksen vahvistamien ohjesääntöjen
mukaan.

11§ Toiminnanja tilientarkastus.

Liiton tilikausi on heinäkuun 1 päivästä kesäkuun 30 päivään. Tilit annetaan
tilintarkastajien tarkastettavaksi neljä viikkoa ennen liiton syyskokousta.

12§ Liitonnimenkirjoittaminen.

Liiton nimen ki~oittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri taikka
hallituksen keskuudestaan rnääräämät varsinaiset jäsenet, kaksi aina yhdessä.

13§ Kokoukset.

Liiton kevätkokous pidetään touko- kesäkuussa ja syyskokous elo- syyskuussa.
Muita liiton kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan
mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenyhdistyksistä sitä
kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää.

Kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän m vuorokautta ennen kokousta
jäsenille kirjallisella ilmoituksella sekä ilmoitetaan toiminta-alueen keilahallien
ilmoitiJstaululla. Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen sopivaksi katsomalla

.tavalla.

Liiton kokouksissa päätetään kokouskutsussa mainituista asioista.

Muut kuinkokouskutsussa mainittu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi silloin, kun
hallitus tai jäsenyhdistys sitä liiton kokouksen alussa esittää ja vähintään kaksi
kolmasosaa e'3) kokouksen osallistujista kannattaa asian käsittelyyn
ottamista, ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

14§ Äänestykset.

Kullakin jäsenyhdistyksellä on liittokokouksessa ykSi ääni kutakin alkavaa 10
liiton nimirekisteriin merkittyä henkilöjäsentä koh.!b Kuitenkaan ei mikään
}äsenyhdistys saa äänestää enemmällå kuin yhdellä neljänneksellä
kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä. Sama henkiTö saa edustaa
ainoastaan yhta Jäsenyhrnstystä ja tufee fianen olla tälnän-yhdistyksen liiton
nimirekisteriiQ merkitty jäsen. Jäsen on keilaaja, joka keilakauden aikana on
liiton nimirekisteriio merkitty.
Edustusoikeuttaan liiton kokouksissa käyttämään valitsevat jäsenyhdistykset
yhden--f'l,}.äänioikeutetun edustajan sekä lisäksi enintään kaksi (2) edustajaa,
joilla kokouksissa on puhe- mutta ei äänioikeutta.



Äänestysmenettelyyn viedään vain .k.tlnnåtetut ehdotukset, paitsi
henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita. Tulos ratkaistaan
yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksetlä, jollei joku vaadi suljettua
äänestystä. Äänten mennessä.tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa
äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa.

Liiton liittymisestä jäseneksi muihin jä~estöihin samoin kuin niistä eroamisesta
on suoritettava liiton kokouksissa äänestys. Päätökseen tarvitaan kahdessa
peräkkälsessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa
kannattavia ääniä vähintään kaksi kolmasosaa eI3).':

15§ Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat!

valitaan kokoukselle puheenjohta~ja sihteeri
<>

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa j~ ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus

käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma
"

päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti
maksettavan korvauksen suuruudesta

käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä tulo- ja menoarvio
seuraavalle toimintakaudelle

valitaan liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen muut jäsenet
erovuoroisten tilalle

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

valltaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus

• ,käsitellään ja hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus

käsitellään edelllsen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja
päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille

käsitellään muut kokouskutsusaa mainitut asiat.
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17§ Sääntöjen muutokset.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkälsessä vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai
syyskokous j a joissa kummassakin kaksi kolmasosaa e'3) annetuista äänistä
hyväksyy ehdotuksen.

18§ Yhdistyksen purkaminen.

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkälsessä vähintään kuukauden
väliajoin pldetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous
ja joissa kummassakin kaksi kolmasosaa e'3) annetuista äänistä ehdotuksen
hyväksyy.

Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous yhdistyksen varojen ja
omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.

19§ Yhdistyslaki.

Niiltä osin, mistä näissä säännöissä ei ole mainintaa, noudatetaan
yhdistyslakia.


