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SÄÄNNÖT
§ 1 Liiton nimi ja kotipaikka
Erityisliiton nimi on Ruotsinsuomalainen Liikunta ja
Urheilu (RSLU). Liiton ruotsinkielinen nimi on
Sverigefinska Idrottsförbundet (SFIF). RSLU on
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton (RSKL) erityisliitto josta
jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto.
Liiton toimialueena on Ruotsin valtakunta. Liiton
kotipaikka on Tukholman kunta.
§ 2 Tarkoitus ja toiminta
Liitto toimii ja vaikuttaa ruotsinsuomalaiseen
vähemmistöön kuuluvien lasten, nuorten ja aikuisten
liikunnan ja urheilun harrastus- ja etujärjestönä sekä
edesauttaa ruotsinsuomalaisten vähemmistötavoitteiden
toteutumista. Tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja
urheilun asemaa niin ruotsinsuomalaisten keskuudessa
kuin myös yhteiskunnan ruotsinsuomalaisia koskevassa
päätöksenteossa. Tavoitteena on edistää ja korostaa
toiminnan demokraattisuutta ja toimijoiden välistä tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta. Liitto tekee kansallista,
pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Toimintaa
toteutetaan niin, että se on jossakin muodossa kaikkien
ruotsinsuomalaisten tavoitettavissa ja että se antaa
toimijalle hänen arvostuksiinsa perustuvan tyydytyksen.
Toiminnan tavoitteena on kehittää yksilöä fyysisesti,
henkisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Erityisesti liitto
edistää ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten
kaksikielistä ja monipuolista liikunta- ja urheilutoimintaa.
Liitto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Liitto edistää yhteistyötään muiden liikunta- ja
urheilujärjestöjen kanssa.
Toimintansa rahoittamiseksi liitto perii jäseniltään
vuosimaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia
sekä järjestää taloudellista toimintaa.
§ 3 Liiton organisaatio
3.1 Järjestörakenne
Liitto harjoittaa toimintaansa jäsenryhmiensä ja
päätäntäelimiensä kautta.
3.2 Liiton johto
Liiton päätäntäelimet ovat edustajakokous ja hallitus.
§ 4 Jäsenyys
Liitto on avoin liikunnan, urheilun, kansanterveyden ja
kasvatustyön ruotsinsuomalaisille järjestöille, jotka
hyväksyvät nämä säännöt. Liiton jäseniä voivat olla
kuntatasolla toimivat liikunta- ja urheiluyhdistykset
jäsenineen sekä suomi-seurojen liikuntajaostot
jäsenineen.

Niistä käytetään näissä säännöissä yhteisesti nimitystä
jäsenyhdistys. Jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenten tulee
olla RSKL:n jäseniä.
RSLU:n hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Liikunnalliset yhteistyöjärjestöt voidaan
edustajakokouksen erillisellä päätöksellä ottaa RSLU:n
lajijäseniksi, jolloin yhteistyö perustuu
molemminpuoliseen sopimukseen. Kunniajäseneksi
voidaan hallituksen tai jäsenyhdistyksen esityksestä
kutsua järjestön hyväksi ansiokkaasti toiminut henkilö.
Päätöksen kunniajäsenyydestä tekee edustajakokous.
§ 5 Jäsenmaksu ja vuosimaksu
Jäsenyhdistykset maksavat vuosimaksun, josta päättää
edustajakokous.
§ 6 Toiminta- ja tilivuosi
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. RSLU:n
tilintarkastajina toimivat RSKL:n tilintarkastajat.
§ 7 Edustajakokous
Liiton korkein päättävä elin on edustajakokous.
Varsinainen edustajakokous pidetään joka toinen vuosi
1.3.–31.3. välisenä aikana. Ylimääräinen edustajakokous
pidetään, kun hallitus tai vähintään 1/3 liiton
jäsenyhdistyksistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.
7.1. Kokousedustajat ja valtuudet
Edustajakokoukseen jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja
lähettämään korkeintaan kolme (3) äänivaltaista
edustajaa. Edustajainvaltuudet on ilmoitettava kirjallisesti.
Ilmoituksen tulee perustua jäsenkokouksen päätökseen.
Edustajat ilmoitetaan RSLU:n hallitukselle viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Valtuutetun
kokousedustajan on oltava RSLU:n jäsenyhdistyksen
jäsen.
Lajijäsenillä on oikeus lähettää yksi äänivaltainen
edustaja kokoukseen.
Edustajakokouksessa ei voi käyttää päätäntävaltaa
valtakirjalla. Edustajakokouksessa on hallituksen
jäsenillä, puheenjohtajilla, kunniajäsenillä,
kokousvirkailijoilla, liiton työntekijöillä sekä RSKL:n ja sen
erityisliittojen edustajilla ja tilintarkastajilla läsnäolo-,
puhe- ja esitysoikeus. Muiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta päättää kokous
7.2. Äänestykset
Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä,
ellei säännöissä sanota toisin. Äänestykset ovat avoimia,
ellei 1/5 äänivaltaisista edustajista vaadi suljettua
äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa.
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7.3. Kokouskutsu ja asiapaperit
Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenyhdistyksille
viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Asialista
ja hallituksen esitykset sekä jäsenaloitteet kokoukselle on
toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.
7.4. Edustajakokousaloitteet
Kokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava RSLU:n
hallitukselle viimeistään kuusi (6)viikkoa ennen kokousta.
7.5. Ehdollepano
Edustajakokouksessa toimitettavia vaaleja koskeva
ehdokasasettelu päättyy neljä (4) viikkoa ennen
edustajakokousta.
7.6. Varsinaisen edustajakokouksen asiat
1. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus
2. Hyväksytään edustajavaltuudet ja päätetään läsnäolo-,
puhe- ja esitysoikeuden myöntämisestä
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja/t, sihteeri/t,
pöytäkirjantarkistajat, ääntenlaskijat, muut tarpeelliset
toimihenkilöt
5. Valitaan tarvittavat valiokunnat
6. Esitetään kertomus liiton toiminnasta viimeksi
kuluneen toimintakauden ajalta ja päätetään sen
hyväksymisestä.
7. Käsitellään kuluneen vuoden tilinpäätös sekä
päätetään sen hyväksymisestä.
8. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja
matkakustannusten korvaamisesta.
9. Käsitellään aloitteet.
10. Käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
11. Päätetään seuraavan toimikauden
toimintasuunnitelma ja talousarviosta sekä
vuosimaksuista.
12. Valitaan liiton puheenjohtaja, neljä hallituksen
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsentä tulevaksi kaudeksi.
13. Vahvistetaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
14. Valitaan kolmijäseninen vaalivaliokunta
valmistelemaan seuraavassa edustajakokouksessa
suoritettavia vaaleja.
15. Valitaan RSLU:n tarkkailija RSKL:n liittokokouksiin.

Liittohallitus päättää omista kokouksistaan. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen valmistelevana elimenä toimii työvaliokunta,
johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä
toimiston virkailija.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa työryhmiä.
§ 9 Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimenkirjoittajista päättää RSKL:n liittohallitus
§ 11 Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä jos vähintään
2/3 annetuista äänistä sitä varsinaisessa
edustajakokouksessa kannattaa. Sääntöjen muuttaminen
voidaan ottaa käsiteltäväksi vain siinä tapauksessa, että
siitä on sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa erikseen
mainittu.
§ 12 Erottaminen
Liiton jäsenyhdistys tai jäsenryhmä voidaan erottaa
liitosta, jos se rikkoo liiton sääntöjä tai vaikeuttaa sen
toimintaa ja pyrkimyksiä. Erottamisesta päättää hallitus.
Hallituksen päätöksestä voi valittaa edustajakokoukselle.
§ 13 Eroaminen
Liiton jäsenyhdistys voi erota liitosta välittömästi
ilmoitettuaan päätöksestään asianmukaisella
jäsenkokouksen pöytäkirjan otteella hallitukselle. Jos
jäsen ei ole maksanut vuosimaksuaan seuraavan
toimintavuoden loppuun mennessä, tämän katsotaan
eronneen liitosta.
§ 14 Liiton purkaminen
Liiton purkamiseen vaaditaan kahden perättäisen
edustajakokouksen päätös. Näiden kokousten välillä on
täytynyt kulua vähintään yksi kuukausi. Molemmissa
kokouksissa tarvitaan (4/5) neljän viidesosan enemmistö
annetuista äänistä. Liiton purkaminen voidaan ottaa
käsiteltäväksi vain, jos siitä on erikseen ilmoitettu
kokouskutsussa. RSKL:n liittokokous vahvistaa
purkamispäätöksen.
Liiton purkautuessa sen jäljellä olevat varat ja muu
omaisuus luovutetaan Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolle
liikunnan ja urheilun hyväksi tehtävää työtä varten.

§ 8 Hallitus
Hallitus huolehtii edustajakokouksen päätösten
toimeenpanosta sekä liiton johtamisesta ja on siitä
vastuussa edustajakokoukselle.
Hallitukseen kuuluvat liiton puheenjohtaja, neljä
varsinaista ja yksi varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on
päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
Hallituksen toimikausi on edustajakokouskausi.
Hallitukseen valittavan henkilön on oltava RSLU:n
jäsenyhdistyksen jäsen.
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