
Suom
en lentopalloliitto ry:n sääntöjen m

ukaisesti Etelä-Suom
en aluejaosto 

KUTSUU ETELÄN ALUEEN LENTOPALLOSEURAT ALUEPARLAM
ENTIN KOKOUKSEEN 

A
ika: 18.11.2018 klo 14.30 (V

altakirjojen tarkastus alkaa klo 14.00) 

Paikka: V
antaa, Korso, M

onitoim
ikeskus Lum

o, U
rpiaisentie 14, 01450 V

antaa 
 Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat kello 14.00. Tarjoilun ja ottelulippujen vuoksi toivom

m
e 

ennakkoilm
oittautum

isia. 

H
uom

! A
lueparlam

entin jälkeen Lum
o-hallissa on M

estaruusliigan ottelu V
antaa D

ucks-V
aLePa. 

Ensim
m

äiset 20 ilm
oittautunutta saavat otteluun ilm

aisen lipun. Siksi toivom
m

e ennakkoilm
oittautum

isia 
lom

akkeella:  

https://esla.sporttisaitti.com
/yhteystiedot-ja-hallinto/alueparlam

entti/ 

Työjärjestys 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä edustettuina olevat jäsenet 

3§ V
alitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 

4§ A
nnetaan selostus parlam

entin toim
inta-alueen ja liiton toim

innasta edelliseltä toim
ikaudelta ja 

keskustellaan liiton sekä parlam
entin toim

inta-alueen toim
innan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi 

kaudeksi 

5§ V
alitaan jaoston puheenjohtaja ja m

uut jäsenet 

6§ Käsitellään liittohallituksen tai jaoston kokoukselle käsiteltäväksi tuom
at asiat 

7§ M
uut jäsenyhteisöjen sille esittäm

ät asiat 

8§ Kokouksen päättäm
inen 

 Säännöt/SLeL (14 §) 

Jokaisessa parlam
entissa on äänivalta liiton kaikilla kyseisen parlam

entin toim
inta-alueen jäsenseuroilla ja m

uilla 
jäsenyhteisöillä. Jokaisella jäsenellä on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista edellisen toim

ikauden aikana 
kirjattua ja ainakin kerran Suom

en Lentopalloliiton viralliseen otteluun osallistunutta joukkuetta kohden, korkeintaan 
kuitenkin kym

m
enen (10) ääntä. 

Jokaisella jäsenenä olevalla beach volley -seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista sataa (100) jäsentä 
kohti korkeintaan kuitenkin kym

m
enen (10) ääntä. 

Yksi jäsenen edustaja käyttää jäsenen koko äänim
äärää. M

ikäli jäsenellä on ääniä kaksi, kolm
e tai enem

m
än, voi jäsen 

lähettää parlam
enttiin lisäksi vastaavasti yhden, kaksi tai enintään kolm

e edustajaa, joilla läsnäolo- ja puheoikeuden 
lisäksi ei ole äänivaltaa. Jokainen edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsentä. Jäsenen edustajilla on oltava 
edustam

ansa yhteisön valtakirja, josta on käytävä ilm
i, onko edustajalla oikeus käyttää äänivaltaa. 

Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole hoitanut edellisen vuoden jäsenvelvoitteitaan m
aaliskuun loppuun m

ennessä. 
Liittovaltuuston, liittohallituksen ja kyseisen jaoston jäsenillä on parlam

enteissa läsnäolo- ja puheoikeus. Parlam
entti 

voi m
yöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa m

uillekin henkilöille. 

 


