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SAANNOT

Nimi, kotipaikka, tarkoitus.
i §•

Liitto toteuttaa pyrkimyksiään

4) edustamalla Suomen soutu-urheilua ulkomailla.

3 S-
Kieli

Liiton virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi.

2

Suomen Soutuliitto — Finlands Roddförbund r.y.

Liiton nimenä on Suomen Soutuliitto — Finlands Rodd-
förbund r. y., kotipaikkana Helsingin kaupunki.

Liiton tarkoituksena on olla Suomessa soutu-urheilua har-
joittavien seurojen ja yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä ja toi-
mia soutu-urheilun kohottamiseksi, edistämiseksi ja levittä-
miseksi.

i) edistämällä soutu-urheilua harjoittavien seurojen muo-
dostamista ja tukemalla niiden toimintaa,

2) huoltamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimin-
taa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse järjestämällä
kilpailuja ja näytöksiä, jotka voivat koitua soutu-urheilun
hyödyksi,

3) julkaisemalla soutu-urheilua käsittelevää neuvonta-
y. m. kirjallisuutta sekä

Pöytäkirjaa pidetään hallituksen kokouksissa sihteerin kie-
lellä, mutta käännös toiselle kielelle on suoritettava, jos



4 §•

Hallitus,

5 S-

6 S.
Jäsenyys.

joku hallituksen jäsen niin vaatii. Sama koskee puheenjoh-
tajan toimintaa hallituksen kokouksissa.

Lähetettävät kirjeet kirjoitetaan sillä kielellä, jota vas-
taanottaja on käyttänyt tai jota hänen otaksutaan käyttä-
vän, kiertokirjeet ja julkaisut laaditaan kummallakin kie-
lellä.

Liiton asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat pu-
heenjohtaja ja kuusi vakinaista sekä kaksi varajäsentä. Hal-
litus ja varajäsenet valitaan kahden vuoden ajaksi ja se uusi-
taan siten, että vuosikokouksessa valitaan 3 uutta jäsentä ja
1 varajäsen erovuorossa olevien tilalle. Puheenjohtajan vaali
tapahtuu joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Jos joku hallituksen jäsen haluaa erota ennen toimikau-
tensa päättymistä, on seuraavassa vuosikokouksessa valit-
tava uusi jäsen siksi ajaksi, minkä eroavan jäsenen toimi-
kausi kestää.

Liittohallituksen jäseniksi voidaan valita vain sellaisia hen-
kilöitä, jotka ovat ilmoittautuneet halukkaiksi ottamaan teh-
tävän vastaan. Uusia liittohallituksen jäseniä koskevat eh-
dotukset on jätettävä liittohallitukselle viimeistään 5 päivää
ennen vuosikokousta.

Liiton nimeä kirjoittaa yhdessä kaksi hallituksenjäsentä,
joista toisen pitää olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Jokainen hyväksi tunnettu, laillistettu soutuyhdistys ja
sellainen järjestö, joka on ottanut ohjelmaansa soutu-urhei-
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7 %■

Kunniajäsenyys ei estä liittohallituksen jäsenyyttä.

8 §.

9 S-
Maksut.

4

lun, voidaan hyväksyä liiton jäseneksi. Tä:ä koskevaa ano-
mus on kirjallisesti esitettävä liittohallitukselle, joka voi
hakemuksen hyväksyä tai hylätä.

Hakemukseen tulee liittyä yhdistysrekisterin ote, seuran
säännöt ja tiedot yhdistyksen perustamisesta, jäsenmäärästä
ja johtokunnasta.

Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa hallituksen esi-
tyksestä kutsua sellainen henkilö, joka erittäin huomattavasti
on hyödyttänyt liittoa tai edistänyt sen tarkoitusperiä.

Jotta vaali olisi pätevä, vaaditaan siihen 3/4 ääntenenem-
mistö.

Jäsen, joka haluaa liitosta erota, tehköön siitä kirjallisen
ilmoituksen hallitukselle ja on silloin vapaa jäsenyyttä seu-
raavista velvoituksista mutta kumminkin velvollinen suorit-
tamaan kuluvan vuoden maksut.

Jokaisen yhdistyksen, joka on päässyt liiton jäseneksi, on
maksettava sisäänkirjoitusmaksu ja kultakin tilivuodelta jä-
senmaksu. Nämä maksut määrätään vuosittain vuosikokouk-
sissa.

Urheiluseurat, joissa on soutuosasto, suorittavat kuitenkin
maksun vain tähän osastoon kuuluvilta jäseniltään.

Puolustusvoimat ja Lotta Svärd-yhdistykset ovat vapau-
tetut maksujen suorittamisesta.



10 §

Kunniajäsen ei suorita mitään maksuja.

it S-

12 §.

*3 S-
Yleisiä määräyksiä.

Kaikki maksut on suoritettava vuoden ensimmäisen nel-
jänneksen aikana.

Hyväksytyn jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa vii-
meistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kuin
hän on saanut tiedon hyväksymisestä.

Sisäänkirjoitusmaksu on aina liitettävä hakemukseen, mutta

se maksetaan takaisin, ellei hakemusta hyväksytä.

Liiton tili- ja toimivuosi lasketaan marraskuun 1. päivästä
seuraavan vuoden lokakuun 31. päivään. Tilit päätetään
31. päivänä lokakuuta, ja ne on tilintarkastajille esitettävä
viimeistään marraskuun 15. päivänä.

Jos jäsen toimii voimassaolevia sääntöjä ja määräyksiä
tai hallituksen ohjeita vastaan, voi hallitus sen julistaa ly-
hyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi kilpailukelvottomaksi. Kil-
pailukelvottomaksi julistettu menettää siksi ajaksi oikeuden
ottaa osaa liiton ja liittoon kuuluvien yhdistysten kilpailui-
hin ja kokouksiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin tai kokouk-
siin.

Kilpailukelvottomuutta koskevasta päätöksestä voidaan
vedota liitonkokoukseen. Valitus on kirjallisesti esitettävä
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14 §•

■5 S-

16 §.

Kokoukset.
17 S-

6

hallitukselle 30 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Hal-
lituksen päätös katsotaan päteväksi, jos se saa puolelleen
2/3 annetuista äänistä.

Kaikkien jäsenten on ennen marraskuun 15. päivää lähe-
tettävä liittohallitukselle kertomus toiminnastaan kuluneen
kauden aikana sekä ilmoitus jäsenmäärästään sellaisena kuin
se oli lokakuun 31. päivänä.

Viimeistään neljätoista (14) päivää tapahtuneitten vaalien
jälkeen on liitolle ilmoitettava yhdistysten johtokuntien ja
tärkeimpien toimielinten kokoonpanosta.

Yhdistyksen jäsentä ei voida rekisteröidä kerrallaan muuta

kuin yhden yhdistyksen kilpailijaksi, eikä hän voi samana
vuonna kilpailla toisen yhdistyksen puolesta.

Liiton tai sen jäsenten järjestämissä kilpailuissa noudate-
taan liiton kilpailusääntöjä.

Liitto kokoontuu vuosikokoukseensa marraskuun jälki-
puoliskolla, ajan ja paikan määrää hallitus. Kutsu vuosi-
kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päi-
vää aikaisemmin kahdessa urheilulehdessä, joista toinen on
suomen-, toinen ruotsinkielinen, sekä kirjeellisesti lähetettävä
liiton jäsenille.



18 §

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi.
2) Valtakirjojen tarkastus.

4) Kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

6) Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus,
7) Liittohallituksen vastuuvapaus.

erovuoroisten tilalle.

määrääminen.

13) Muita kutsussa mainittuja asioita.

19 §•

Samalla tavoin ilmoitetaan liiton ylimääräisistä kokouk-
sista. Liiton kokouksissa otetaan käsiteltäväksi vain kutsussa
mainitut asiat. Jos jokin asia halutaan kokouksessa käsitel-
täväksi, on siitä tiedoitus jätettävä hallitukselle viimeistään
marraskuun i. p:nä.

3) Kokouksen puheenjohtajan ja kahden sihteerin (suo-
malaisen ja ruotsalaisen) vaali.

5) Liittohallituksen kertomus liiton ja sen jäsenten toi-
minnasta kuluneen toimivuoden aikana.

8) Liiton puheenjohtajan vaali (joka toinen vuosi).
9) Liiton kolmen vakinaisen ja yhden varajäsenen vaali

10) Kahden tilintarkastajan ja kahden varamiehen vaali.
11) Uuden toimivuoden sisäänkirjoitus- ja vuosimaksujen

12) Hallituksen ehdotus tulevan vuoden ohjelmaksi sekä
mestaruus- ja muiden mahdollisten kilpailujen paikan
ja ajan määrääminen.

Liiton kokouksien pöytäkirja pidetään sekä suomeksi että
ruotsiksi.
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20 §

21 s-

22 5.
Liittohallituksen työjärjestys..

Liittohallituksen velvollisuutena on
1) ajaa liiton asioita.

8

Jokaisella liittoon kuuluvalla jäsenellä, joka kokouskut-
sun saapuessa on suorittanut säädetyt maksut eikä ole julis-
tettu kilpailukelvottomaksi, on oikeus lähettää kokoukseen
yksi äänioikeutettu edustaja ja lisäksi korkeintaan kaksi
muuta edustajaa. Jälkimmäisillä on oikeus vain puheenvuo-
rojen käyttämiseen.

Puolustusvoimilla ja Lotta Svärd-yhdistyksillä on myös-
kin oikeus lähettää edustajansa liiton kokouksiin; samoin
voidaan näiden järjestöjen edustajia valita hallitukseen.

Äänestyksessä on kullakin yhdistyksellä yksi ääni jokaista
jäsenmääränsä alkavaa kolmikymmenlukua kohden. Jos jä-
senyhdistyksellä on vain soutuosasto, on sillä yksi ääni vain
kutakin tämän osaston kolmeakymmentä jäsentä kohden.
Puolustusvoimilla ja Lotta Svärd-yhdistyksillä on yhteensä
oikeus äänestää äänimäärällä, joka on 1 5 °/o kokouksessa
edustetuista äänistä.

Valtakirjalla äänestäminen on sallittua, mutta älköön
sama henkilö äänestäkö muiden kuin omansa ja yhden muun
yhdistyksen puolesta.

Kaikka muut asiat paitsi 7., 13., 24. ja 25. §:ssä mainitut
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

2) johtaa ja edustaa liittoa sekä kotimaassa että ulko-
mailla,



3) kutsua liiton jäsenet vuosi- ja ylimääräisiin kokouk-
siin sekä panna toimeen niiden päätökset,

4) ratkaista amatööriyttä koskevat asiat ja ratkaista mah-
dolliset kiistat,

5) hyväksyä tai hylätä liiton jäsenyyttä koskevat hake-
mukset,

6) hoitaa liiton omaisuutta, pitää kirjanpitoa sen toimin-
nasta sekä tehdä vuosikertomus,

7) pitää jäsenluetteloa, joka sisältää kaikki liittoon kuu-
luvat jäsenet, niiden johtokunnat, jäsenmäärän, veneet

ja rekisteröidyt viirit tai liput,
8) pitää pöytäkirjaa liittohallituksen ja liiton kokousten

keskusteluista,
9) hyväksyä ennätykset ja laatia ennätys- ja mestaruus-

luettelot,
io) säilyttää kaikki saapuvat kirjelmät ja kaikkien me-

nevien kirjelmien ja kiertokirjeitten jäljennökset,
myöntää lupia kansallisten ja kansainvälisten kilpai-
lujen järjestämiseksi sekä kilpailulupia ulkomaita var-
ten,

ii)

12) tarpeen vaatiessa määrätä erikoistoimikuntia esim.
kilpailupropagandaa y. m. s. varten,

13) valvoa liiton sääntöjen noudattamista ja tarpeen vaa-
tiessa varoittaa jäseniä tai julistaa ne kilpailukelvotto-
miksi.

3 S-

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estet-
tynä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, mutta hän on vel-
vollinen kutsumaan hallituksen koolle, jos vähintään kolme
hallituksenjäsentä niin vaatii.

Liittohallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään
4 jäsentä; äänten mennessä tasan, voittaa puheenjohtajan
kanta.

9
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24 §■

25 §•

z6 §.

-7§

10

Näiden sääntöjen muuttaminen tai täydentäminen voi ta-

pahtua vain jos muutosehdotus saa vähintään kolmen neljäs-
osan enemmistön kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidetyssä liiton kokouksessa, joista toisen täytyy olla vuosi-
kokous.

Päätös liiton lakkauttamisesta täytyy tapahtua 24. S:n

määräämässä järjestyksessä ollakseen lainvoimainen.

Jos liitto lopettaa toimintansa tai hajoaa, joutuu sen omai-
suus toiselle järjestölle, joka ajaa samoja pyrkimyksiä kuin
liitto, mutta ellei sellaista järjestöä ole, niin Suomen Voi-
mistelu- ja Urheiluliitolle.

Kaikissa niissä tapauksissa, joita ei näissä säännöissä ole
edellytetty, pätee yhdistyslaki.

1938. P^is«°:
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STADGAR
för

Namn, hemort, ändamål.

§*■

Förbundet vill förverkliga sina syftemål genom att

Språk.
§3-

Förbundets officiella språk är finska och svenska.

2

Suomen Soutuliitto — Finlands Roddförbund r.y.

Förbundets namn är Suomen Soutuliitto — Finlands Rodd-
förbund r. y., dess hemort är Helsingfors stad.

Förbundets ändamål är att vara en föreningslänk mellan
i Finland arbetande roddidrott idkande föreningar och sam-
manslutningar samt verka för roddidrottens höjande, framåt-
skridande och utbredning.

i) Befrämja bildandet av föreningar för roddidrott och
stödja dessas verksamhet.

2) Vårda sig om och övervaka medlemmarnas tävlings-
verksamhet i Finland och utomlands samt vid behov själv
föranstalta tävlingar och uppvisningar som kunna vara rodd-
idrotten till fromma.

3) Utgiva handböcker, instruktioner och publikationer
som behandlar roddsporten.

4) Gentemot utlandet representera roddidrotten i Fin-
land.

Styrelsens protokoll föres på sekreterarens språk, men bör
översättning till det andra språket ske om medlem i sty-



relsen därom anhåller. Detsamma gäller ordförandens an-
förande vid styrelsemöte.

Utgående skrivelser avfattas på det språk, som adressa-
ten använt eller antages använda, cirkulär eller publika-
tioner utgivas på vartdera språket.

§ 4-
Organisation.

Förbundets angelägenheter skötes av en förbundsstyrelse,
som består av ordförande och sex medlemmar samt två supp-
leanter. Styrelsen jämte suppleanter väljas för en tid av två
år och förnyas den sålunda att vid årsmöte utses 3 nya
medlemmar och en suppleant i stället för de som äro i tur

att avgå. Val av ordförande äger rum vartannat år. Sty-
relsen utser bland sina medlemmar viceordförande, sekrete-
rare och skattmästare.

I fall styrelsemedlem önskar avgå före mandattidens ut-
gång skall på nästa årsmöte utses ny medlem för den man-
dattid som återstår för den avgående medlemmen.

Till medlemmar i förbundsstyrelsen kunna inväljas en-
dast personer som förklarat sig villiga att mottaga uppdra-
get. Förslag till nya förbundsmedlemmar skall senast 5 da-
gar före årsmötet inlämnas till förbundsstyrelsen.

§ J-

Förbundets namn tecknas av tvenne styrelsemedlemmar
tillsamman varav den ena bör vara ordförande eller vice-
ordförande.

s«.
Medlemskap.

Varje välkänd legaliserad roddförening och sådan orga-
nisation, som på sitt program upptagit roddidrott, kan in-

3



§7-

För sådant vals giltighet erfordras 3/4 röstpluralitet.

§ 8.

§ 9-
Avgifter.

4

:agas som medlem i förbundet. Ansökan härom bör ske
skriftligen till förbundsstyrelsen som äger att bevilja eller
förkasta ansökan.

Med ansökan bör följa utdrag ur föreningsregistret, för-
eningens stadgar samt uppgift angående tiden för förenin-
gens stiftelse, medlemsantal och styrelse.

Till hedersmedlem kan på årsmötet, på styrelsens förslag
kallas sådan person, som på ett synnerligen verksamt sätt
gagnat förbundet eller främjat dess syftemål.

Hedersledamotskap medför ej hinder för medlemsskap i
förbundsstyrelsen.

Medlem som önskar utträda ur förbundet, bör därom
skriftligen anmäla till styrelsen och är då befriad från de
förpliktelser, som åtföljer medlemskap, men likväl skyldig
att erlägga det löpande årets avgift.

Varje förening som vunnit inträde i förbundet bör er-
lägga inskrivningsavgift samt för varje räkenskapsår med-
lemsavgift. Dessa avgifter fastställes årligen av årsmötet.

Idrottsföreningar med roddsektion erlägga dock avgift
endast för i denna sektion inskrivna medlemmar.

Försvarsmakten och Lotta Svärd-föreningar äro befriade
från erläggandet av avgifter.



§ 10.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

§ 11.

Alla avgifter böra erläggas under årets första kvartal.
Inskrivningsavgift bör alltid medfölja ansökan, men åter-

betalas den i fall ansökan ej godkännes.
Nyintagen medlem bör erlägga sin medlemsavgift senast

trettio (30) dagar efter erhållen underrättelse om intagning
i förbundet.

§ «

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår räknas från 1

november till den 31 oktober följande år. Räkenskaperna
avslutas den 31 oktober och böra föreläggas revisorerna se-
nast den 15 november.

Allm. best.
§ '3

Handlar medlem mot gällande stadgar och reglementen
eller styrelsens föreskrifter, kan den av styrelsen på längre
eller kortare tid diskvalificeras. Diskvalificerad förlorar un-
der diskvalifikationstiden rätt att deltaga i förbundets även-
som förbundet underlydande föreningars tävlingar och mö-
ten samt internationella tävlingar eller sammankomster.

Beslut om diskvalifikation kan överklagas vid förbunds-
möte. Klagomålet bör skriftligen tillställas styrelsen inom
30 dagar efter erhållen underrättelse. Styrelsens beslut an-
ses bekräftat, i fall 2/3 av de avgivna rösterna understöda
detsamma.

5



§ 14

§ ij

S 16.

§ 17-
Möten.

6

Före den 15 november skola medlemmarna till förbunds-
styrelsen insända rapport om sin verksamhet under den
förflutna säsongen, jämte uppgift över medlemsantalet så-
dant det var den 31 oktober.

Senast fjorton (14) dagar efter skedda val bör till för-
bundet meddelas om förenings-styrelsens och viktigare
nämnders sammansättning.

Föreningsmedlem kan ej vara inregistrerad som tävlare
för mer än en förening och får under ett och samma år
icke tävla för annan förening.

Vid förbundets eller av dess medlemmar arrangerade täv-
lingar följas förbundets tävlingsregler.

Förbundet sammanträder till årsmöte under senare hälf-
ten av november månad, å tid och plats som fastställes av
styrelsen. Kallelse till årsmöte skall införas minst fjorton (14)
dagar förut i tvenne idrottsblad, ett finskt och ett svenskt,
ävensom skriftligen tillställas i förbundet inskrivna medlem-
mar.

På enahanda sätt utlyses extra förbundsmöten. Vid för-
bundsmöten upptagas till behandling endast frågor som upp-
tagits i kallelsen. Dylika frågor böra inlämnas till styrelsen
senast den 1 november.



§ i8

Vid förbundets årsmöte behandlas följande frågor:
r) Mötet konstateras lagligen sammankallat.
2) Granskning av fullmakter.
3) Val av ordförande och tvenne sekreterare (en finsk

och en svensk) för mötet.
4) Val av två protokolljusterare.
5) Förbundsstyrelsens berättelse om förbundets och dess

medlemmars verksamhet under det gångna arbets-
året.

6) Bokslutet och revisorernas berättelse.
7) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8) Val av förbundsordförande (vartannat år).
9) Val av tre medlemmar och en suppleant i styrelsen i

stället för de vilka äro i tur att avgå.
10) Val av tvenne revisorer och tvenne suppleanter.
11) Fastställande av inskrivnings- och årsavgifterna för

det nya verksamhetsåret.
12) Styrelsens förslag till program för det kommande

året samt fastställande av ort och tid för mäster-
skaps- och eventuellt andra regattor.

13) Andra i kallelsen upptagna frågor.

§ 19

Förbundsmötens protokoll föres såväl på finska som
svenska.

§ 20,

Varje till förbundet hörande medlem som vid tiden för
mötets utlysande erlagt föreskrivna avgifter och icke blivit
diskvalificerad, äger till mötet sända en röstberättigad re-
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§ 21.

Arbetsordning för § 22

förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen åligger att:

1) Föra förbundets rättsliga talan.

8

presentant samt ytterligare högst tvenne representanter. De
sistnämnda hava endast rätt att uttala sig vid mötet.

Försvarsmakten och Lotta Svärd-föreningar hava även
rätt att sända representanter till förbundets möten, likaså
kunna representanter för dessa organisationer inväljas i sty-

relsen.
Vid röstning äger varje förening en röst för varje på-

börjat trettiotal medlemmar. För medlem med endast en
roddsektion beräknas en röst för varje påbörjat trettiotal
medlemmar i denna sektion. Försvarsmakten och Lotta Svärd-
föreningar äga sammanlagt rösta med 1 5 "/o av de vid mötet
representerade rösterna.

Det är tillåtet att rösta med fullmakt, dock må samma
person icke rösta för flere än sin egen plus en (1) annan
förening.

Alla frågor utom de i §§ 7, 13, 24 och 25 omnämnda av-
göras med enkel röstmajoritet.

z) Leda och representera förbundet såväl inom som
utom landet.

3) Sammankalla förbundsmedlemmarna till års- och
extra möten, samt verkställa dessas beslut.

4) Avgöra frågor om amatörskap och avkunna skilje-
dom vid event. tvister.

5) Godkänna eller förkasta ansökningar om inträde till
förbundet.

6) Förvalta förbundets egendom samt föra bokföring
över dess verksamhet samt uppgöra årsberättelse.



7) Föra medlemsförteckning vilken upptager alla till
förbundet hörande medlemmar, deras styrelser, med-
lemsantal, båtar samt inregistrerade standarter eller
flaggor.

8) Föra protokoll över förbundsstyrelsens och förbunds-
mötenas förhandlingar.

9) Godkänna rekord och uppgöra rekord och mäster-
skapsförteckning.

10) Förvara samtliga inkommande skrivelser och kopior
av alla utgående brev och cirkulär.

11) Bevilja tillstånd till arrangerandet av nationella och
internationella tävlingar samt utfärda licens för del-
tagande i tävlingar utomlands.

12) Ifall av behov utse special-utskott t. ex. tävlings-
propaganda m. fl. dylika.

13) övervaka efterföljandet av förbundets stadgar och
om så fordras varna eller event. diskvalificera med-
lem.

§ *3

Förbundsstyrelsen sammankommer på kallelse av ordfö-
randen eller om han är förhindrad av viceordföranden, men
är denne skyldig att även sammankalla styrelsen, då minst
3 styrelsemedlemmar därom anhålla.

Förbundsstyrelsen är beslutför ifall minst 4 medlemmar
närvara, vid lika röstetal segrar ordförandens åsikt.

§ 24-

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast om
ändringsförslagen vinna minst trefjärdedels majoritet vid
två med minst en månads mellanrum hållna förbundsmöten
av vilka det ena måste vara årsmöte.

9
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§ *J

§ 26.

§ »jr.

10

Beslut om förbundets upplösning bör för att vinna laga
kraft göras som § 24 föreskriver.

Om förbundet inställer sin verksamhet eller upplöses, skall
dess egendom tillfalla annan organisation vars syften sam-
mangå med förbundets, men om sådan icke existerar Suomen
Voimistelu- ja Urheiluliitto.

I fall, som icke förutsättas i dessa stadgar gäller förenings-
lagen.
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