LAPPEENRANNAN EROTUOMARIKERHO RY:N SÄÄNNÖT
1
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään kerhoksi, nimi on LAPPEENRANNAN
EROTUOMARIKERHO ry. (epävirallinen lyh. LrEK). Kerho on perustettu Saimaan
Erotuomarikerho ry
(lyh. SETK) nimisenä vuonna 1968. Kerhon kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja kerhon kielenä
on suomi.
Kerho kuuluu jäsenenä kerhon syyskokouksen vuosittain päättämiin valtakunnallisiin palloiluliittoihin,
niiden aluejärjestöihin tai muihin urheilujärjestöihin.
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Kerhon tarkoituksena on jäseniensä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.
Tarkoitustaan kerho toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
• Koulutustoimintaa
• Harjoitus- ja kasvatustoimintaa
• Tiedotus- ja valistustoimintaa
• Kilpailu- ja virkistystoimintaa
Kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta erotuomaritoimintaan
liittyviä varusteita ja välineitä.
Toimintansa tukemiseksi kerho voi järjestää huvi- ja virkistystilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Tarvittaessa kerho hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.
3
Kerhon jäsenmuotoja ovat varsinainen jäsenyys, kunniajäsenyys sekä kannattava henkilö- ja kannattava
yhteisöjäsenyys.
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä palloilulajien valtakunnallisten liittojen tai
niiden alueorganisaatioiden hyväksymän koulutetun erotuomarin, joka sitoutuu noudattamaan oman
lajiliittonsa sääntöjä ja niihin perustuvia määräyksiä sekä näitä kerhon sääntöjä.
Erotuomarin on haettava kerhon varsinaista jäsenyyttä kirjallisesti tai muuten todistettavalla tavalla.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä ja kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka
on varsinaisen jäsenyytensä aikana erittäin huomattavalla tavalla edesauttanut kerhon tarkoituksen
toteutumista. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenyyden arvo voi olla kerrallaan korkeintaan
kymmenellä henkilöllä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä ja kerhon kokouksen päätöksellä kutsua
kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut ja aiemmin kunniajäsenen arvon saanut henkilö.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajan arvo voi olla kerrallaan vain yhdellä
henkilöllä.
Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi kerhon johtokunta hyväksyä erotuomaritoimintaa kannattavan
yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee kerhon
toimintaa suorittamalla kerhon yleisen kokouksen toimikaudeksi kerrallaan määräämän henkilö- tai
yhteisöjäsenen kannattajajäsenmaksun.
Kerho ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa ja saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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Jäsen voi halutessaan erota kerhosta toimittamalla eroilmoituksensa kirjallisena johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä kerhon yleisessä kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
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Johtokunta voi erottaa kerhosta jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen tai joka on
huomautuksista huolimatta jättänyt kerhon johtokunnan hänelle määräämän muun riidattoman maksun
suorittamatta tai joka rikkoo oman lajiliittonsa tai kerhon sääntöjä.
Johtokunta voi erottaa jäsenyydestään kokonaan tai määräajaksi myös erotuomarin joka todistettavasti
on käyttäytynyt erotuomaritehtävissä yleistä erotuomaritoimintaa loukkaavalla tavalla tai joka muutoin
toimii kerhon etujen vastaisesti. Tällaisissa tapauksissa on jäsenelle aina varattava mahdollisuus tulla
kuulluksi ennen päätöksentekoa.
Kaikista johtokunnan erottamispäätöksistä voi erotettu valittaa kerhon yleiselle kokoukselle kirjallisella
valituksella. Valitus on toimitettava 30 vrk kuluessa siitä, kun jäsen on saanut johtokunnan
erottamispäätöksen tiedokseen. Valituksen käsittelemiseksi on johtokunnan kutsuttava koolle kerhon
ylimääräinen kokous näiden sääntöjen 10 §:n mukaisesti kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta.
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Kerhon päätösvaltaa käyttää kerhon yleinen kokous. Kerho pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä
kokousta; vuosikokouksen kunkin toimintavuoden maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen
kunkin toimintavuoden marraskuun loppuun mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä
ajankohtana.
Vuosikokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Esitetään kerhon toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta
4. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
6. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
Syyskokouksessa;
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
(2) ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Määrätään varsinaisten jäsenten sekä kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle vuodelle

4. Valitaan vuorovuosittain erovuorossa oleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kahdeksi
toimikaudeksi; sekä kolme (3) johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle kahdeksi toimikaudeksi.
5. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle
6. Päätetään ne urheilujärjestöt, joiden jäsenyyttä kerho haluaa jatkaa ja tarvittaessa ne urheilujärjestöt,
joiden jäseneksi kerho haluaa liittyä tai joiden jäsenyydestä kerho haluaa erota seuraavan
toimintakauden aikana.
7. Vahvistetaan kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
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Kerhon yleisissä kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla
on yksi (1) ääni.
Kannattavalla henkilö- ja yhteisöjäsenellä on kokouksissa puhe-, muttei äänioikeutta.
Valtakirjalla ei voi äänestää.
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Kerhon kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian
ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toisin määrätä.
Kaikki äänestykset suoritetaan avoimella kädennostoäänestyksellä, ellei joku kokouksen
äänioikeutetuista jäsenistä ennen äänestyksen suorittamista vaadi suljetun lippuäänestyksen käyttämistä.
Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa tapauksissa se mielipide voittaa,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
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Kerhon toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Kerhon tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös sekä toimintakertomus ja pöytäkirjat on jätettävä
tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa kirjanpidosta, hallinnosta ja tilinpäätöksestä sekä palautettava
niihin liittyvät asiakirjat johtokunnalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
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Kerhon kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu kaikkiin kokouksiin on toimitettava kerhon
jäsenille kirjallisena postitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kahdeksan (8)
vrk ennen kokousta.
Mikäli jäsen haluaa saada jonkun esityslistalle kuulumattoman asian yleisen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen toimitettava asiasta tieto johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, milloin kerhon kokous niin
päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä erikseen
ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden
kuluessa asian esilletulosta.
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Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, heistä kaksi aina yhdessä.
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Kerhon toimintaa johtaa, sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä kerhoa edustaa
syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu kahdeksi (2) toimintakaudeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittavaa johtokunnan jäsentä.
Ensimmäisellä kerralla näiden sääntöjen voimaan astumisen jälkeen valitaan varapuheenjohtaja ja puolet
johtokunnan jäsenistä vain yhdeksi toimikaudeksi. Jatkossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan
vuorovuosin ja johtokunnan muista jäsenistä on erovuorossa puolet vuosittain.
Johtokunta valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan sihteerin sekä päättää taloudenhoitajan
tehtävien hoitamisesta johtokunnan sisällä tai muulla hyväksyttävällä järjestelyllä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen olleessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
milloin he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti
heiltä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia kerhon toimeenpanevana elimenä niin, että kerhon
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Valvoa, että kerhon toiminta vastaa näitä sääntöjä ja lakeja sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä
3. Vastata kerhon kokousten johtokunnalle antamista velvoitteista.
4. Vastata niiden valtakunnallisten lajiliittojen ja urheilujärjestöjen, joihin kerho on jäseneksi liittynyt,
sääntöjen ja niihin perustuvien ohjeiden ja määräysten kerholle asettamista velvoitteista.
5. Vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Tarvittaessa valita ja/tai erottaa kerhon palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
7. Päättää kerhon ansiomerkkien, -mitalien, viirien ja muiden palkintojen myöntämisestä sekä muiden
järjestöjen kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
8. Ylläpitää jäsenrekisteriä
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Kerhon toimihenkilöistä:
1. Puheenjohtaja
a. kutsuu kokoon johtokunnan kokoukset, toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja
asioiden esittelijänä
b. allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa johtokunnan pöytäkirjat ja
c. valvoo, että kerhon muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä, ja että kerhon sekä johtokunnan
tekemät päätökset pannaan täytäntöön.

d. toimii yhtenä kolmesta nimenkirjoittajasta
2. Varapuheenjohtaja
a. suorittaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät hänen estyneenä ollessa.
b. toimii yhtenä kolmesta nimenkirjoittajasta
3. Sihteeri
a. pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa ja yhdessä puheenjohtaja kanssa allekirjoittaa ne.
b. hoitaa kerhon kirjeenvaihdon ja allekirjoittaa lähetettävät kirjeet ja tiedotteet
c. laatii vuosittain kerhon toimintakertomuksen johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti
d. suorittaa muut kirjalliset tehtävät, jotka johtokunta määrää ja
e. toimii yhtenä kolmesta nimenkirjoittajasta
f. pitää yllä kerhon jäsen- ja postitusrekisteriä
4. Taloudenhoitaja
a. huolehtii kerhon raha- ja maksuliikenteestä sekä vastaa siitä että kerhon kirjanpitoa hoidetaan
lakien ja asetusten mukaisesti.
b. ylläpitää rekisteriä kerhon omaisuudesta sekä vastaa siitä että omaisuutta hoidetaan parhaalla
mahdollisella tavalla sen arvon säilyttämiseksi
c. antaa johtokunnalle selvityksen kerhon tuloista ja menoista sekä rahallisesta tilanteesta
johtokunnan sitä pyytäessä
d. vastaa kerhon tilinpäätöksen laatimisesta ja jättää sen tarvittavine liiteasiakirjoineen
tilintarkastajille tarkastettavaksi näissä säännöissä määrättynä aikana.
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Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kerhon kokouksessa, jos muutosesityksestä on
kokouskutsussa mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä
muutosehdotusta kannattaa.
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Päätös kerhon purkamisesta tai lakkauttamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa silla tavalla ja samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä
on mainittu sääntöjen muuttamisesta.
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Jos kerho päätetään purkaa tai lakkauttaa, lahjoitetaan kerhon varat ja omaisuus viimeisen kokouksen
päättämään erotuomaritoimintaa edistävään tarkoitukseen.
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Muissa kohdin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä
ja ohjeita.

