Nykyinen sääntökohta
3§

Muutosesitys
3§

Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella liiton
hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä seuraava
selvitys:

Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella liiton
hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä seuraava
selvitys:

Liiton hallituksen vahvistaman mallin mukainen vakuutus
siitä, että hakija sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja
liiton toiminnassa vahvistettuja kurinpito-, antidoping-,
lisenssi-, vakuutus- ja muita määräyksiä ja muutoinkin
suhteessa liittoon ja omiin harrastajiinsa toimimaan lain
ja hyvien tapojen mukaisesti.

1.

Yhteisön voimassa olevat säännöt, yhtiöjärjestys tai
vastaava.

2.

Yhdistys- tai kaupparekisterin ote.

3.

Lisäksi hakemukseen on hallituksen pyynnöstä liitettävä
seuraava selvitys:
Luettelo
yhteisön
hallituksen
jäsenistä,
nimenkirjoittajista, johtajista ja muista muodollista
päätösvaltaa käyttävistä henkilöistä.
Luettelo yhteisössä toimivista taekwondomestareista, opettajista ja alle 4. dan -arvoisista, merkittävässä
vastuussa olevista ohjaajista.
Allekirjoitettu ja tarkastettu tilinpäätös (tuloslaskelma,
tase, liitetiedot ja hallituksen toimintakertomus)
hakemusta edeltävältä tilikaudelta.
Selvitys (€/hlö) yhteisön harrastajilta perimistä jäsen-,
vyökoe- ja vastaavista kiinteistä maksuista hakemus- ja
sitä edeltävältä vuodelta.
Ilmoitus yhteisön aktiivisten harrastajien lukumäärästä
hakemus- ja sitä edeltävältä vuodelta eroteltuna
sukupuolen, vyöarvojen ja iän mukaan siten kuin liiton
hallitus tarkemmin määrää. Aktiivisten harrastajien
määräksi katsotaan se luku, jonka hakija kirjallisesti
varmentaa kuluvaa vuotta edeltävänä kalenterivuonna
toiminnassaan mukana olleiden henkilöiden määräksi.
Vapaamuotoinen selvitys siitä, kuinka yhteisö edistää
taekwondoa Suomessa.

5§
(lisäys)

Liiton hallituksen vahvistaman mallin mukainen
Vapaamuotoinen vakuutus siitä, että hakija
sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton
toiminnassa
vahvistettuja
kurinpito-,
antidoping-, lisenssi-, vakuutus- ja muita
määräyksiä ja muutoinkin suhteessa liittoon ja
omiin harrastajiinsa toimimaan lain ja hyvien
tapojen mukaisesti.
Yhteisön
voimassa
olevat
säännöt,
yhtiöjärjestys tai vastaava.
Yhdistys- tai kaupparekisterin ote.

Lisäksi hakemukseen on hallituksen pyynnöstä liitettävä
seuraava selvitys:
4.

Luettelo yhteisön hallituksen jäsenistä,
nimenkirjoittajista, johtajista ja muista
muodollista
päätösvaltaa
käyttävistä
henkilöistä.
5. Luettelo
yhteisössä
toimivista
taekwondomestareista, -opettajista ja alle 4.
dan -arvoisista, merkittävässä vastuussa
olevista ohjaajista.
6. Allekirjoitettu ja tarkastettu tilinpäätös
(tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja hallituksen
toimintakertomus) hakemusta edeltävältä
tilikaudelta.
7. Selvitys (€/hlö) yhteisön harrastajilta perimistä
jäsen-, vyökoe- ja vastaavista kiinteistä
maksuista hakemus- ja sitä edeltävältä
vuodelta.
8. Ilmoitus yhteisön aktiivisten harrastajien
lukumäärästä hakemus- ja sitä edeltävältä
vuodelta eroteltuna sukupuolen, vyöarvojen ja
iän mukaan siten kuin liiton hallitus tarkemmin
määrää. Aktiivisten harrastajien määräksi
katsotaan se luku, jonka hakija kirjallisesti
varmentaa
kuluvaa
vuotta
edeltävänä
kalenterivuonna
toiminnassaan
mukana
olleiden henkilöiden määräksi.
9. Vapaamuotoinen selvitys siitä, kuinka yhteisö
edistää taekwondoa Suomessa.

5 § 4. momentti
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet
urheilun ja liikunnan yhteisiin vakavaa epäasiallista
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin
kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen
eettisten
rikkomusten
kurinpitolautakunnan
toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin.

6 § 5. momentti

6 § 5. momentti

Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen
yhteinen
kurinpitovaliokunta,
joka
noudattaa
kurinpidossa liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen
yhteisiä kurinpitosääntöjä.

Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen
yhteinen
kurinpitovaliokunta,
joka
noudattaa
kurinpidossa liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen
yhteisiä kurinpitosääntöjä. Vakavissa epäasiallisen
käyttäytymisen tapauksissa ja vakavissa eettisissä
rikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää urheiluyhteisön
yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta,
joka soveltaa urheilun ja liikunnan yhteisiä vakavaa
epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä
rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä.

9§

9§

3. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta
edelliseltä kalenterivuodelta,

3. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus liiton
toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,

11 §
(lisäys)

11 § 2. momentti
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
(etäosallistuminen)
edellyttäen,
että
tästä
osallistumismahdollisuudesta
ja
sen
teknisestä
toteutustavasta ilmoitetaan kokouskutsussa. Hallitus voi
päättää,
että
kokoukseen
etäosallistumisen
edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen
kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla
korkeintaan viikkoa ennen kokousta.

