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1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Viklaliitto r.y., ruotsiksi Finlands
Snipeförbund r.f., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on viklapurjehduksen edistäminen
Suomessa. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii harjoittamalla tiedotusja valistustoimintaa sekä edistämällä kotimaista ja kansainvälistä
kilpailutoimintaa.
3§ Liiton jäseniksi pääsevät viklapurjehdusta harrastavien
henkilöiden muodostavat rekisteröidyt yhdistykset, jotka
kansainvälinen liitto (SCIRA) on hyväksynyt laivueiksi, sekä
viklapurjehdusta harrastavat henkilöt, jotka maksavat yhdistyksen
jäsenmaksun. Jäsenyhdistyksiä kutsutaan näissä säännöissä
laivueiksi.
4§ Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vaalikokous. Jäsenmaksu
voi olla eri suuruinen henkilöjäsenille ja laivueille.
5§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä ja vaalikokous heinä-lokakuussa hallituksen määräämänä
päivänä. Vaalikokous pyritään pitämään SM- tai ranking-kilpailun
yhteydessä.
Yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin voidaan osallistua hallituksen
niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla.
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien
lausunto.
2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja
tilintarkastajien lausunto antavat aihetta.
4. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät
asiat.
Vaalikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. Valitaan hallituksen
puheenjohtaja eli kansallissihteeri, jos hän on erovuorossa, sekä
hallituksen jäsenet.
2. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa.
3. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
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4. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät
asiat.
6§ Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai ilmoittamalla
yhdistyksen nettisivulla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Etäkokousmahdollisuudesta tulee tiedottaa kokouskutsussa.
7§ Yhdistyksen kokouksessa jokaisella laivueella ja henkilöllä on
yksi ääni.
8§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen
vaalikokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Kansallissihteeri
valitaan kuitenkin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu
kansallissihteeri puheenjohtajana ja vähintään viisi ja enintään
seitsemän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen läsnä ollessa.
9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja eli kansallissihteeri
yksin ja lisäksi ne toimihenkilöt, jotka hallitus tähän määrää,
siinä järjestyksessä kuin hallitus päättää.
10§ Yhdistyksen tilikautena on kalenteri vuosi. Tilinpäätös ja
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään viikkoa
ennen vuosikokousta.
11§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Jos yhdistys purkautuu
tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat siirrettävä
purjehtijaliitolle tai muulle purjehdusta tukevalle
oikeuskelpoiselle yhteisölle, siten kuin yhdistyksen viimeisessä
kokouksessa päätetään.
12§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain säädöksiä.

