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Muutos 26.6.2017 valtuuskunta sähköpostihyväksyntä
SUOMEN URHEILIJOIDEN TUKISÄÄTIÖ SÄÄNNÖT
1§
Säätiön nimi on Suomen Urheilijoiden Tukisäätiö ja sen kotipaikka on Helsinki.
2§
Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti suomalaisia urheilijoita heidän aktiiviuransa aikana ja sen jälkeen.
3§
Säätiön peruspääoma on säädekirjassa mainittu omaisuus.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.
4§
Säätiölle tulevan omaisuuden luovutuksen yhteydessä voidaan määrätä, että omaisuutta ja sen tuottoa on näiden sääntöjen mukaisesti käytettävä luovutusehdoissa
määrättyyn tarkoitukseen säätiön ja luovuttajan sopimalla tavalla.
Säätiöllä voi olla yleinen valmennusrahasto, yleinen urheilijarahasto sekä muita rahastoja, joiden hoitamisesta säätiön hallitus määrää näiden sääntöjen mukaisesti.
5§
Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja
jonka puheenjohtajan valitsee Suomen Olympiakomitea ry. Kuusi muuta jäsentä ja
heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet valitsee hallitus rahastoa käyttävien urheilijoiden lajiliittojen esityksistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
6§
Hallitus kokoontuu vuosittain varsinaiseen kevätkokoukseensa viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään:
-

tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
muut asiat
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Tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajalle välittömästi kokouksen jälkeen.
Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään:
-

toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen seuraavalle tilivuodelle
muut asiat

Hallituksen muita tehtäviä ovat:
Hallitus päättää säätiön ja rahastojen säännöistä.
Hallitus hoitaa yleistä valmennusrahastoa, yleistä urheilijarahastoa ja muitakin säätiöön kuuluvia rahastoja rahastojen säännöissä määrätyllä tavalla.
Hallitus ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt ja päättää heidän palkkansa ja muut
työehtonsa.
Hallitus voi perustaa keskuudestaan nimeämäänsä tehtävää varten valiokunnan, joka
vastaa toiminnastaan hallitukselle.
Hallitus järjestää viimeistään toukokuussa säätiön urheilijoiden lajiliitoille avoimen
keskustelutilaisuuden, jossa keskustellaan edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja käydään läpi tilintarkastajan lausunto sekä keskustellaan kuluvan vuoden toiminnasta.
7§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on lähetetty kaikille jäsenille vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta ja kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.
Hallituksen päätökseksi tulee esitys, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Poikkeuksena ovat säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen.
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä sen hyväksyy. Sääntömuutokselle on saatava valvontaviranomaisen vahvistus.
Säätiö voidaan purkaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä sen
hyväksyy.
8§
Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi.
9§
Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla KHT.
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10 §
Säätiön nimen kirjoittavaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen määräämän
säätiön muun toimihenkilön kanssa.
11 §
Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla suomalaisten urheilijoiden ja urheilun hyväksi.
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