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1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Biljardiliitto ry., ruotsiksi Finska
Biljardförbundet r.f., kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä
Finnish Billiard Federation. Näissä säännöissä käytetään
yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää biljardia sekä toimia
biljardin kanssa toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona.
Liiton toimialaan kuuluu kaikki eri biljardimuodot. Liiton toiminnan
perustana ovat edustuksellinen demokratia sekä liikunnan eettiset
arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään
edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa
1. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa
2. edistämällä biljardia harrastavien uusien seurojen perustamista
sekä tukemalla seurojen toiminnan tehostamista
3. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä
4. laatimalla ja vahvistamalla biljarditoiminnan säännöt (kilpailu-,
luokittelu-, ansiomerkki-, kurinpito- ym. säännöt)
5. valvomalla biljarditoiminnan sääntöjen noudattamista ja
ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
6. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja
ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
7. edustamalla jäsenliittona Suomessa alan kansainvälisiä liittoja
ja valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista
8. huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta

Toimintansa tukemiseksi liitto voi
- hankkia ja myydä biljardivälineitä jäsenilleen voittoa
tavoittelematta
- omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita
- harjoittaa ravintolatoimintaa
- toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
- vastaanottaa lahjoja ja testamentteja

4 § LIITON JÄSENYYDET

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä
eroamisesta.
Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Olympiakomitea ry:n sekä
kansainvälisiin liittoihin.

5 § LIITON JÄSENET

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt
yhdistykset tai rekisteröidyt yhteisöt, joita nimitetään jäljempänä
jäsenseuroiksi, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää
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biljardia, ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja
niiden nojalla annettuja määräyksiä. Liiton kannattajajäseninä
voivat olla myös muut rekisteröidyt yhteisöt. Liittohallitus
hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

Liiton kokous voi yksimielisellä päätöksellä liittohallituksen
esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä
kunniapuheenjohtajaksi. Liittohallitus voi yksimielisellä
päätöksellä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä
kunniajäseniksi.

Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta ja
kannattajajäseniltään. Maksujen suuruus määrätään liiton
syyskokouksessa. Ne voivat olla eri suuruiset kummallekin
jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua.

6 § KILPAILUTULOSTEN JA -TAPAHTUMIEN MANIPULOINTI

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin
ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat
velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden
järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman
kilpailunsa kilpailutapahtumista.

7 § SITOUTUMINEN URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN

Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.

Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun
oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan.

8 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan
Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen
keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen
Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä
Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

9 § LIITOSTA EROAMINEN, EROTTAMINEN JA JÄSENOIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN

Jäsenvoi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
liittohallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta liittokokoukselle. Eroaminen tulee voimaan sen
kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.

Jos jäsenyhdistys purkautuu, se on erotettava liitosta.
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Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai
toiminnan perustaa. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeksi
erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua erääntymisestä,
ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa. Liittohallitus voi myös
päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.

Erottamista ja jäsenoikeuksien rajoittamista koskeva päätös tulee
voimaan heti ja sen katsotaan tulleen tietoon viisi päivää sen
jälkeen, kun päätös on ilmoitettu asianomaiselle kirjatussa
kirjeessä tai sähköpostilla. Päätöksestä saa valittaa urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

10 § KURINPITO

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liittohallituksen valitsema
kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta liittokokouksen
vahvistamien kurinpitomääräysten mukaisesti.
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia
koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakun¬nan toimivaltaan ja sääntöihin sekä
sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja
toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan,
sääntöihin ja päätöksiin.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa
olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

11 § LIITON HALLINTO

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous.
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

12 § KAKSI LIITTOKOKOUSTA VUODESSA

Varsinainen liittokokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja
syyskokous.

Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai
kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa
liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia
tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on
kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.

Liiton kokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on jätettävä
hallitukselle kirjallisesti viimeistään 60 päivää ennen asianomaista
kokousta.

Liiton kevät-, syys- ja ylimääräisissä liittokokouksissa on
jokaisella jäsenseuralla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla
on yksi (1) ääni. Jäsenmaksu on suoritettava tammikuun aikana tai
uuden jäsenen liityttyä liittoon.
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Valtuutettu edustaja ei voi samassa kokouksessa edustaa kahta tai
useampaa jäsenseuraa.

Kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.

Kutsut kevät-, syksy- ja ylimääräisiin liittokokouksiin tekee liiton
hallitus ja lähettää ne kirjeitse tai sähköpostilla kokouksen
esityslistan kanssa jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta. Liittohallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua
liittokokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että
eniten ääniä saanut valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö,
tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa
äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se
mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kevätkokous:

Kevään liittokokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Kokouksessa
käsiteltävät asiat
- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa
- kokousedustajien toteaminen
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja
tilintarkastajien lausunto
- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- kurinpitomääräysten vahvistaminen
- muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous:

Syksyn liittokokous pidetään loka-marraskuun aikana. Kokouksessa
käsiteltävät asiat
- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa
- kokousedustajien toteaminen
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, vain joka toinen vuosi
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
- jäsenmaksun ja liittymismaksun päättäminen
- toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen
- muut esityslistalla olevat asiat

13 § LIITTOHALLITUS
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Liittohallitukseen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja ja
seitsemän (7) muuta jäsentä, joiden kaikkien toimintakausi on kaksi
vuotta.
Vuosittain on erovuorossa kolme (3)tai neljä (4) jäsenistä. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jos hallituksen jäsen
kesken toimikauttaan on estynyt tehtävänsä hoitamisesta,
liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai
esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen
kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme (3)
hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että
eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide
voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Liittohallituksen tehtävät

- hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen
päätösten mukaisesti
- edustaa liittoa
- valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
- kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä
- valita tarvittavat luottamushenkilöt, kuten kurinpitopäällikkö tai
kurinpitovaliokunta, lajipäälliköt ja vastaavat sekä muut
valiokunnat ja työryhmät
- pitää jäsenluetteloa
- nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
- hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta
- huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä
toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta
- hyväksyy liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet
- huolehtia arvokilpailujen anomisesta
- päättää jäseneksi ottamisesta, jäsenen erottamisesta ja
jäsenoikeuksien rajoittamisesta
- päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

14 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun henkilön kanssa,
jolle liittohallitus on myöntänyt nimen kirjoittamisoikeuden.

15 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
tilin-/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kokousta.
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Tilin-/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto
liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous vähintään
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on
luovuttava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton purkamisesta
ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.


