TOIMINTASÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Tikkaurheiluliitto STURL r.y., ruotsiksi Finlands Pilidrottsförbund r.f.
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Dart Sports Association.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Parkano.

12 §
Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat:
Kevätkokous
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) käsitellään ja vahvistetaan toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
4) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta,
5) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille,
6) käsitellään jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty kirjallisina hallitukselle kuluvan vuoden
tammikuun loppuun mennessä.
Syyskokous
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4) määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle,
5) määrätään kilpailumaksut seuraavalle vuodelle,
6) määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle vuodelle,
7) valitaan liitolle sääntöjen 13 §:n mukainen hallitus,
8) valitaan yksi – kaksi tilintarkastajaa ja yksi – kaksi varatilintarkastajaa tai kaksi toiminnantarkastajaa
ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavalle vuodelle,
9) valitaan mahdolliset toimikunnat,
10) valitaan edustajat valtakunnalliseen urheilun yhteistyöjärjestöön,
11) käsitellään jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty kirjallisina hallitukselle kuluvan vuoden
elokuun loppuun mennessä.

16 §
Hallituksen tehtävänä on
- hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti
- edustaa liittoa
- kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä
- valita työryhmät

- hyväksyä liitolle uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
- valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
- nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
- hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta
- huolehtia talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
laatimisesta
- vahvistaa kilpailusäännöt ja -ohjeet
- päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
- päättää liiton ansiomerkkien ja standaarien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
- valvoa liiton antidopingohjelman toteuttamista ja siitä tiedottamisesta, sekä siihen tehtävistä
päivityksistä ja niiden hyväksymisestä.
- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.
17 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen tulee olla valmiina
tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille esitettäväksi ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

19 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain liiton kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että
muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden
jäsenten äänimäärästä.

