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Voimassaolevat säännöt: 17.03.2022 11:09:09
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1.1. Yhdistyksen nimi on Suomen rugbyliitto ja kotipaikka Helsinki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
2.1. Liiton tarkoituksena on toimia rugbyn keskuselimenä Suomessa,
edustaa lajia kansallisen urheilu- ja liikuntajärjestön sekä rugbyn
kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenenä sekä edistää, kehittää ja
levittää rugbyn tai vastaavan pallopelin harrastusta Suomessa.
2.2. Tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan:
a) julkaisemalla pelisäännöt ja kilpailumääräykset
b) tähdentämällä erityisesti oikean urheiluhengen merkitystä pelissä
ja kehittämällä sitä kautta myös vastuuta ja rehtiyttä ihmisenä ja
kansalaisena
c) olemalla yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien
vastaavanlaisten yhteisöjen kanssa
d) pitämällä kokouksia sekä järjestämällä harjoitus-, kurssi-,
neuvottelu-, ja ottelutilaisuuksia.
e) Harjoittamalla kustannustoimintaa ja valistamalla
f) Myymällä palloiluvälineitä, hankkimalla toimintaansa varten
irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottamalla vastaan lahjoituksia.
3. Yhdistyksen syrjinnän vastainen periaate
3.1. Suomen Rugbyliitto sitoutuu kaikessa toiminnassaan antamaan
yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille henkilöille sukupuoleen,
etniseen alkuperään, kieleen, vammaan, sukupuoliseen
suuntautumiseen, ikään, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin tai
uskontoon katsomatta.
4. Jäsenet
4.1. Liiton jäseneksi voi päästä jokainen liiton hallituksen
hyväksymä maansa säännösten mukaisesti rekisteröity seura, jonka
ilmoittautumisellaan katsotaan sitoutuneen noudattamaan näitä
sääntöjä ja liiton johtoelinten antamia määräyksiä.
4.2. Liiton hallitus voi valita kunniajäseniksi ansiokkaasti liiton
hyväksi toimineita henkilöitä.
4.3. Liiton pyrkimyksiä edistäville henkilöille voi liiton hallitus
esittää ja jakaa ansiomerkkejä.
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
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5.1. Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
liiton kokouksessa niin, että se merkitään kokouksen pöytäkirjaan.
Eroamisen katsotaan tapahtuneen sen kalenterivuoden lopussa, jonka
aikana eroamisesta on ilmoitettu.
5.2. Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta,
a. jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin se on liittoon
liittymällä on sitoutunut tai
b. jos jäsen on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut liittoa tai
c. jos jäsen ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5.3. Erottamispäätöksestä voi valittaa liiton kokoukselle jättämällä
kirjallisen valituksen liiton hallitukselle kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.
6. Liittymis- ja jäsenmaksu
6.1. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
päättää syyskokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
7. Hallitus
7.1. Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja viisi-kahdeksan (5-8) muuta varsinaista
jäsentä sekä nolla-kaksi (0-2) varajäsentä.
7.2.Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausia
voi olla enintään kolme peräkkäin.
7.3.Vuosittain erovuorossa ovat vuorovuosin puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, sekä noin puolet hallituksesta. Ensimmäiset
erovuorot arvotaan, paitsi varapuheenjohtajan ensimmäinen kausi on
yksi (1) vuosi. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken
toimikauden, valitaan loppukaudeksi uusi jäsen seuraavassa liiton
kokouksessa.
7.4.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
7.5.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
7.6.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on läsnä.
7.7.Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistölle.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
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kuitenkin arpa.
8. Liiton nimen kirjoittaminen
8.1. Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
9.1. Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
9.2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään
kuukausi ennen kevätkokousta.
9.3. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10. Liiton kokoukset
10.1. Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja
ylimääräiset kokoukset.
10.2. Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
a. Syyskokous tulee järjestää syys-marraskuussa; kevätkokous helmihuhtikuussa.
b. Syyskokouksessa valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja joka
toinen vuosi ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
kaksivuotiskaudelle eroamisvuorossa olevien jäsenten tilalle,
päätetään jäsenmaksujen suuruudet, sekä hyväksytään seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Lisäksi valitaan yksi
toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Asialistalla
on myös muut mahdolliset asiat.
c. Kevätkokouksessa esitetään ja hyväksytään vuosikertomus
edelliseltä toimintavuodelta, esitetään ja hyväksytään edellisen
vuoden tilit, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liiton
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Asialistalla on myös muut
mahdolliset asiat.
10.3. Mikäli liiton jäsenseura haluaa saada jonkin asian liiton
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on seuran ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle viimeistään 21 vuorokautta ennen
kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10.4. Kutakin jäsenseuraa saa kokouksessa edustaa sen valitsema
henkilö, jolla on äänioikeus. Seura voi lähettää kokouksiin
lisäedustajia, joilla ei ole äänioikeutta.
10.5. Liiton kokouksissa on jokaisella virallisella edustajalla yksi
ääni, joka on todistettu seuran antamalla valtakirjalla. Edustaja
voi edustaa vain yhtä seuraa.
10.6. Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
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toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10.7. Kunniajäsenillä on oikeus olla läsnä kokouksissa mutta heillä
ei ole äänivaltaa.
11. Liiton kokouksen koollekutsuminen
11.1. Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään
neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.
12. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
12.1. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on
tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä.
12.2. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
liiton purkamisesta.
12.3. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

