Dance Sport Club DSC Oulu ry

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Dance Sport Club, DSC Oulu ry ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistys on perustettu
13.7.2015 ja siitä käytetään jatkossa näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.
2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheilua siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua
kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti. Tarkoituksen toteuttamiseksi on päätetty perustaa yhdistys, joka toiminnallaan pyrkii
saamaan mahdollisimman paljon erilaisia tanssiurheilun harrastajia lajin pariin. Toiminnan perusteena ovat
liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksen toteuttamiseksi seura:
1. Tarjoaa jäsenilleen
- valmennusta
- harjoitusmahdollisuuksia
- koulutusta
- kilpailutoimintaa
- kuntoliikuntaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää jäsenten mahdollisuuksia harrastaa
tanssiurheilua
2. Pyrkii sekä itsenäisesti että yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa kehittämään
tanssiurheilua ja luomaan edellytyksiä tanssiurheilun harrastamiseen hankkimalla tarvittavia
harjoitustiloja ja –välineitä.
3. Harjoittaa julkaisutoimintaa
4. Edistää liikunnan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
5. Tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta
2. Hankkii varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia
3. Omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittää
jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita
4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat
noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.
5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt sekä
seuran toimintaohjeistuksen. Seuran jäseneksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat maksaneet seuran
jäsenmaksun. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta
seuran kokouksissa.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai toimii vastoin
seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai on menettelyllään seurassa tai
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä.
Dopingrikkomukset ovat:
- kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
- kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
- käyttäytyminen dopingtestissä
- dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
- dopingtestin manipulointi
- dopingaineiden hallussapito
- dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
- dopingin edistäminen
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
- kilpailutuloksen mitätöinti
- urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
- urheilun toimintakielto
- kirjallinen varoitus
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle
lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
- urheilulle vieraiden aineiden käyttö
o huumeiden ja dopingaineiden käyttö ja käytön edistäminen
o julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
o tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
o väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
sääntökikkailu
- urheiluhuijaus
o kilpailutilan ja –välineiden manipulointi
o tuloksista etukäteen sopiminen
- vedonlyönti
o vedonlyönti omista kilpailuista
- lahjonta
o tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen
yritys tuloksen manipuloimiseksi
- sukupuolinen häirintä
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus
sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden
toimintakielto.
Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin
noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemasta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle
dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen kun päätös
on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.
7 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää kevätkokous.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja.
8 § Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla henkilöllä yksi ääni. Jäsenellä, joka on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan, ei ole oikeutta käyttää äänioikeuttaan.
Valtakirjalla ei saa äänestää. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
9 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta seuran internet-sivuilla.
10 § Kevät- ja syyskokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
seuraavalle toimintakaudelle
7. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
8. Päätetään seuran edustajista muihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai valtuutetaan
hallitus päättämään edustajista
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
10. Valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastaja
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 20 päivää ennen kokousta, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
11 § Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten
pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien
tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.
12 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut yhdeksi toimintakaudeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä
puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla
kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, voi seuran
kokous valita hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen uuden jäsenen, jos katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallituksen toimikausi on sama kuin seuran toimintakausi 1.7.-30.6. Hallitus valitsee täysi-ikäisten
jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen
lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Toteuttaa seuran kokousten päätökset.
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät ja niiden puheenjohtajat.
4. Vastata seuran taloudesta.
5. Pitää jäsenluetteloa.
6. Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
7. Hoitaa seuran tiedostustoimintaa.
8. Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
9. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
10. Tarvittaessa valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan.
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
13. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen syyskokousta.
13 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä.
14 § Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on 1.7.-30.6. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on
annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.
15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.

