
FloorBall Club Turku ry.
Säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen  nimi  on  FloorBall  Club  Turku  ry.  Näissä  säännöissä  yhdistyksestä 
käytetään  lyhennettä  FBC Turku,  joka on seuran epävirallinen  lyhennys.  FBC Turun 
kotipaikkana  on  Turun  kaupunki.  Yhdistyksen  kielet  ovat  suomi,  ruotsi  ja  englanti. 
Kokous-, sääntö- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Pöytäkirjoihin voidaan liittää ruotsin- ja 
englanninkielisiä lausuntoja, jotka tarvittaessa suomennetaan.

2§ TOIMINNAN TARKOITUS JA HALLINTO

FBC Turun hallinnosta vastaa ja sen asioita hoitaa kevät/vuosikokouksessa vuosittain 
valittava hallitus.

FBC  Turun  tarkoituksena  on  toimia  alueensa  salibandyn  harrastajien  etujärjestönä 
etenkin  harjoitus-  ja  kilpailukysymyksissä.  Lisäksi  FBC  Turku  toimii  jäsenistönsä 
yhdyssiteenä  sekä  tavoitteenaan  aktivoida  jäsenistönsä  harrastustoimintaa  ja  tehdä 
tunnetuksi  Suomen  Salibandyliiton  toimintaa.  Tarkoituksensa  toteuttamiseksi  FBC 
Turku  osallistuu  salibandyn  kilpailutoimintaan  sekä  järjestää  harjoitus-  ja 
valmennustilaisuuksia, kilpailuja, kursseja ja yms. sekä hankkia voittoa tavoittelematta 
välineitä jäsentensä käyttöön.

3§ VARAINHANKINTA

Toimintansa  tukemiseksi  FBC  Turku  voi  kerätä  jäsenmaksuja,  vastaanottaa 
jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä järjestää myyjäisiä, varainkeräyksiä ja arpajaisia.

4§ TOIMI- JA TILIKAUSI

FBC Turun toimi- ja tilikausi on kaksitoista (12) kk, alkaen kesäkuun ensimmäisenä (1.)
päivänä.  FBC  Turun  tilintarkastus  tulee  suorittaa  viimeistään  lokakuun  loppuun 
mennessä.

5§ JÄSENET

Varsinaiseksi  jäseneksi  FBC  Turun  hallitus  voi  hyväksyä  henkilön  jäsenmaksun  
suorittamisen jälkeen.

Kannatusjäseneksi FBC Turun hallitus voi hyväksyä yksittäisen henkilön, rekisteröidyn 
yhdistyksen  tai  muun  oikeustoimikelpoisen  yhteisön,  joka  haluaa  tukea  FBC  Turun 
toimintaa.

FBC Turun hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä.



6§ JÄSENMAKSUT

Varsinaiset  jäsenet  suorittavat  FBC  Turun  kevätkokouksessa  määrätyn  jäsenmaksun 
tilisiirtona FBC Turun tilille. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain lokakuun loppuun 
mennessä tai kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa seuraan liittymisestä.

Kannatusjäsenen  on  suoritettava  vuosittain  FBC  Turulle  kannatusmaksu,  jonka 
suuruudesta päätetään kevätkokouksessa.

7§ JÄSENVELVOLLISUUDET

Jäsen on velvollinen suorittamaan 6§ mukaisen jäsenmaksun. 

Seuran hallitus voi päätöksellään vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvoitteestaan.

Jäsen on velvollinen noudattamaan FBC Turun sääntöjä.

8§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä  on  oikeus  erota  FBC  Turusta  kesken  toimikauden  ilmoittamalla  siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Suoritettua jäsenmaksua ei palauteta.

Jos FBC Turun jäsen ei suorita jäsenmaksuaan, taikka muutoin on jättänyt toteuttamatta 
ne velvollisuudet, joihin jäsen on liittyessään sitoutunut, tai jos jäsen on toiminut FBC 
Turkua vahingoittavalla tavalla, on FBC Turun hallituksella oikeus erottaa jäsen.

9§ VARSINAISET KOKOUKSET

FBC  Turun  päätösvaltaa  käyttävät  FBC  Turun  varsinaiset  kokoukset,  joihin  voivat 
osallistua  kaikki  FBC  Turun  jäsenet.  Kutsu  kokouksiin  on  lähetettävä  viimeistään 
seitsemän  (7)  vuorokautta  ennen  kokouksia  jäsenille  kirjeitse,  sähköpostilla  tai  FBC 
Turun  virallisilla  nettisivuilla  olevalla  ilmoituksella.  Kokouskutsuissa  on  mainittava 
kokouksissa käsiteltävät asiat.

FBC  Turun  varsinaiset  kokoukset  ovat  kevät-  ja  syyskokous.  Ylimääräinen  kokous 
pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdityksen jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitetun asian takia kirjallisesti  vaatii.

Kevätkokouksessa valitun uuden hallituksen tulee kokoontua vanhan hallituksen kanssa 
neljäntoista (14) päivän sisällä.

FBC  Turun  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan  varapuheenjohtaja  avaa 
varsinaiset  kokoukset  sekä  johtaa  niissä  puhetta,  kunnes  kokoukselle  on  valittu 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Hallitus antaa syyskokoukselle toimintakertomuksen edelliseltä toimikaudelta.



VARSINAISEN SYYSKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

1. Käsittelee  FBC  Turun  hallituksen  antaman  kertomuksen  FBC  Turun  edelliseltä 
toimikaudelta ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

2. Vahvistaa  tilinpäätöksen  sekä  päättää  tilintarkastajien  lausunnon  perusteella 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

3. Käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut esille tulleet asiat.
4. Syyskokous vahvistaa FBC Turun toimintalinjat ja tulevan kauden budjetin.

Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

VARSINAISEN KEVÄTKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

1. Valitsee vaaleilla FBC Turun puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valitsee heidän 
lisäkseen  vähintäin  kolme  (3)  ja  enimmillään  kahdeksan  (8)  jäsentä  hallitukseen 
seuraavaksi toimikaudeksi.

2. Valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.
3. Päättää seuraavan toimikauden jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta.
4. Käsittelee muut esille tulleet sekä kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. 

ALOITEOIKEUS

FBC  Turun  jäsenillä  on  oikeus  saada  haluamansa  asia  käsiteltäväksi  hallituksen 
kokouksissa.  Tätä  varten jäsenen on saatettava asia  FBC Turun hallitukselle  tiedoksi 
viimeistään  seitsemän  (7)  päivää  ennen  kokousta.  Hallituksen  on  liitettävä  se 
kokouskutsuun.

10§ ÄÄNIMÄÄRÄT FBC TURUN KOKOUKSISSA

Jokaisella  FBC  Turun  varsinaisella  jäsenellä  on  käytettävissään  yksi  (1)  ääni. 
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 

11§ PÄÄTÖKSENTEKO KOKOUKSISSA

Vaalit toimitetaan enemmistövaaleilla, mikäli valittavia on. Mikäli yksikään ehdokas ei 
ensimmäisellä  kierroksella  saa yksinkertaista  enemmistöä  annetuista  äänistä,  käydään 
toinen äänestyskierros kahden (2) eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten 
ääniä saanut voittaa. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys tai 
vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku sitä vaatii.

12§ HALLITUS

FBC Turun hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) 
ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on yksi (1) vuosi, 
ensimmäinen (1.) päivä kesäkuuta alkaen.



Hallituksen tulee  kokoontua vähintään  yksi  (1) kokous joka toinen  kuukausi.  Näihin 
kokouksiin  osallistuu  ainoastaan  kevätkokouksessa  valittu  hallitus,  ellei  toisin  ole 
mainittu.

Kutsut kokouksiin ja kokouksissa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset 
asiakirjat on lähetettävä jäsenille viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta.

KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen  kutsuu  koolle  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan 
varapuheenjohtaja.  Kokoonkutsumistavasta  päättää  hallitus.  Hallituksen  kokous  on 
päätösvaltainen,  kun  läsnä  on  vähintään  puolet  (1/2)  hallituksen  jäsenistä,  joiden 
joukossa on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

PALKKIOT

FBC Turun puheenjohtajille ja muille hallituksen jäsenille voidaan maksaa tehtävästään 
syyskokouksen talousarviossa määräämä palkkio.

13§ NIMENKIRJOITUS OIKEUS

Yhdistyksen  nimenkirjoitus  oikeus  on  puheenjohtajalla  yksinään  sekä  kahdella 
hallituksenjäsenellä  yhdessä.  Lisäksi  nimenkirjoitus  oikeus  yksinään  voidaan  antaa 
hallituksen päätöksellä määrätyille henkilöille.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA FBC TURUN PURKAMINEN

Ehdotus  näiden  sääntöjen  muuttamisesta  tai  FBC  Turun  purkamisesta  katsotaan 
hyväksytyksi, jos sen puolesta on kevätkokouksessa annettu vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos FBC Turku purkautuu tai lakkautetaan sen varat käyteään FBC Turun aatteellisen 
tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

15§ SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi niiden tultua merkityksi yhdistysrekisteriin. 


