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Suomen Syklistiliiton ohjesäännöt.
K. Sonaatin vahvistamat helmikuun 28 p:nä 1898.

1 §. Liiton tarkoitus on:
l:o) toimia polkupyöräurheilun terveel-

liseksi kehittämiseksi Suomessa sekä he-
rättää harrastusta ja hankkia tilaisuutta
niatkailuretkien toimeen panemiseen pol-
kupyörällä;

2:o) jäsenilleen vuosittain koettaa toi-
mittaa kokouksia eri osissa maata ja tehdä
yhteisiä retkiä sen näkemistä ansaitsevien
seutujen kautta;

3:o) jäsenille, jotka polkupyöräilemisessä
osottavat voimaa ja kestävyyttä, jakaa pal-
kintoja; sekä

4:o) työskennellä pyöräilijäin oikeuksien
laajentamiseksi ja saattaa yleisö ottamaan
ne huomioonsa.
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2 §. Liiton jäseneksi voi päästä jokai-
nen hyvämaineinen kuusitoista vuotta täyt-
tänyt mies tai nainen liiton hallitukselle
tehdyn ilmoituksen jälkeen, jonka tulee
tapahtua jäsenen kautta.

I! §. Jäsen suorittaa pääsymaksuna yh-
den (1) markan sekä vuosimaksuna sen
määrän joka edellisessä liittokokouksessa
on säädetty, ja saadaan tästä maksusta
rahastonhoitajan kuittaama vuosikortti,
joka on näytettävä, jos tahtoo nauttia lii-
ton etuja. Nämä maksut suoritetaan ensi
kerran liittoon tullessa ja vuosimaksu sen
jälkeen kultakin vuodelta ennen huhti-
kuun loppua.

Jos joku tämän ajan kuluessa ei suo-
rita vuosimaksua, pidetään hänet liitosta
eronneena, ja samalla menettäneenä oi-
keutensa pitää liiton merkkiä.

4 §. Liiton asioita hoitaa seitsenhenki-
nen hallitus, joka keskuudessaan valitsee
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sih-
teerin ja rahastonhoitajan.
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Hallitus sijaitsee Helsingissä.

5 §. Hallitus valitaan liittokokouksessa
suljetuilla lipuilla.

Kolme hallituksen jäsenistä eroaa ensim-
mäisessä ja neljä toisessa liittokokouksessa
ja sitten vaihdellen joka toisessa liittoko-
kouksessa kolme ja joka toisessa neljä jä-
sentä, joten vaalit ovat voimassa kaksi
vuotta. Eroavat jäsenet voidaan valita
uudelleen.

Jos hallituksen jäsen, jonka vuoro on
pysyä toimessaan, eroaa ennen liittoko-

kousta tai liittokokouksessa, valitaan uusi
jäsen eroavan sijaan; kuitenkin pysyy si-
ten valittu ainoastaan seuraavaan liitto-
kokoukseen hallituksessa.

6 §. Hallituksen velvollisuus on par-
haimmiten edistää mitä liitto l:sen §:n
mukaan on ottanut tehtäväksensä sekä
nimittää ja erottaa asiamiehiä.

7 §. Hallitus kokoontuu puheenjohta-
jan kutsuessa.
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8 §. Hallitus on päätösvaltainen kun
kolme jäsentä on saapuvilla.

Kaikki hallituksen päätökset tehdään
yksinkertaisella enemmistöllä eikä valta-
kirjalla äänestäminen ole silloin sallittu.

Äänten ollessa tasan, tulee se mielipide
päätökseksi, jota puheenjohtaja kannattaa.

9 §. Hallituksen puheenjohtaja johtaa
keskusteluita sen kokouksissa, allekirjoittaa
sihteerin keralla liiton puolesta lähetettävät
kirjoitukset, sekä edustaa liittoa tilaisuuden
vaatiessa, milloin ei toisin ole päätetty.

Varapuheenjohtaja suorittaa puheenjoh-
tajan poissa ollessa hänen tehtävänsä.

Sihteeri, joka nauttii liittokokouksessa
määrättyä palkkaa, pitää pöytäkirjan sekä
liiton että hallituksen kokouksissa, toimit-
taa liiton julkaisut, kirjevaihdon ja mat-
rikkelin sekä laatii vuosikertomuksen.

Rahastonhoitaja hoitaa rahavarat, kokoo
jäsenmaksut ja suorittaa puheenjohtajan
määräyksestä liiton maksettavat sekä te-
kee liiton tilit.
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10 §. Liiton asiamiehet edustavat liit-
toa niinkuin hallituksen antamat ohjeet
määräävät.

11 §, Liiton "tilit päätetään kalenteri-
vuosittain ja ovat ennen seuraavan maa-
liskuun 2 päivää jätettävät hallitukselle,
joka saman kuun kuluessa jättää ne tilin-
tarkastajille, joitten tulee kuukauden ku-
luessa sen jälkeen puheenjohtajalle jättää
takaisin tilit ynnä kertomuksensa tarkas-
tuksesta .

12 §. Liittokokous pidetään pyöräily-
ajalla, kuitenkaan ei ennen toukokuun 15
päivää edellisen liittokokouksen päättä-
mällä paikalla. Päivän ja tunnin määrää
hallitus ja tulee sen ainakin kuusi viikkoa
sitä ennen kutsua tähän kokoukseen il-
moituksilla pääkaupungin jakokouspaikan
enin levinneissä sanomalehdissä.

Liittokokouksessa :

l:o) valitaan päiväksi puheenjohtaja
2:o) tarkastetaan valtakirjat;
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3:o) luetaan hallituksen kertomus liiton
toiminnasta edellisenä työvuotena; sekä

4:o) tilintarkastajain kertomus samalta
ajalta;

5:o) päätetään hallituksen vastuuvapau-
desta ;

6:0) valitaan hallitus 5 §:n mukaan;
7:o) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja

kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan
vuoden tiliä;

8:0) määrätään sihteerin palkkio;
i):o) keskustellaan ja päätetään liittoa

koskevista asioista, joista tarkemmin sää-
detään 13:nriessä §:ssä.

13 §. Edellisen pykälän 9:nnessä koh-
dassa mainitut asiat ovat:

2:o) sellaisia, joista joku yksityinen jä-
sen on hallitukselle jättänyt kirjallisen
esityksen ainakin neljä viikkoa ennen liit-
tokokousta, ja joita liiton hallitus ei ole

l:o) joko sellaisia, joista hallituksessa
on tehty ehdotus, tai
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yksimielisesti hyljännyt. Nämät asiat tu-
lee hallituksen viipymättä saattaa liiton-

jäsenten tietoon, kuten 12 § määrää.

14 §. Liiton viralliset kielet ovat, suomi
ja ruotsi.

Liiton tai hallituksen kokouksissa käyt-
täköön kukin suomen tai ruotsin kieltä
mielensä mukaan. Tulkitsemista ei ta-
pahdu. Pöytäkirjat tehdään sekä suomen-
että ruotsinkieliset; lähetettävätkirjoituk-
set sillä kielellä, jota vastaanottaja on käyt-
tänyt, kiertokirjeet ja viralliset julkaisut
kummallakin kielellä.

15 §. Liittokokouksessa on kullakin jä-
senellä yksi ääni (äänestäessä on vuoden
jäsenkortti näytettävä); läsnä oleva voi
puhua ja äänestää poissa olevien jäsenten
puolesta näytettyään valtakirjan ; kuiten-
kaan ei saa kukaan puhua tai äänestää

useamman puolesta kuin että hänen yh-
teen laskettu äänimääränsä on enintään
kahdeskymmenes osa kokouksessa läsnä-
olevani jäsenten lukumäärästä.
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16 §. Liiton jäsenen, joka lainaa jäsen-
merkkinsä liittoon kuulumattomalle hen-
kilölle, esiintyy pahentavasti, tai rikkoo
kunnian lakia tai liiton sääntöjä, voi hal-
litus erottaa liitosta.

17 §. Näiden sääntöjen muuttamista
tarkoittava ehdotus on tehtäväkirjallisesti
ja hallitukselle jätettävä viimeistään maa-
liskuussa, jotta se voidaan 13 §:ssä sääde-
tyllä tavalla saman vuoden liittokokouk-
sessa ottaa käsiteltäväksi.

Helsingissä IH9.S. Helsingin SentniEtlikirjupuiiii
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Stadgar för finska CydistförbunDet.
Fastställda af Kejserliga Senaton den 28 februari 1898.

§ 1. Förbundets uppgift är:
l:o) att värka för velocipedsportens sunda

utveckling i Finland samt att väcka in-
tresse för och underlätta företagandet af
turistfärder på velociped;

2:o) att för medlemmarna årligen söka
anordna sammankomster i olika delar af
landet samt gemensamma långfärder genom
sevärda delar af det samma;

4:o) att arbeta för utvidgandet af cycli-
sternas rättigheter samt värka för allmän-
hetens uppmärksammande af de samma.

3:o) att åt medlemmar, som vid veloci-
pedridt visa prof på kraft och uthållighet,
utdela belöningar ; och
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§ 2. Inträde i förbundet kan hvarje
välfräjdad man eller kvinna, som fylt
sexton år, erhålla efter hos styrelsen gjord
anmälan, som bör ske genom förbunds-
medlem.

§ 3. Medlem eiiägger i inträdesafgift
en (1) mark samt årsafgift till det belopp,
som vid föregående förbundsmöte fast-
stälts, och erhåller härför ett af skattmä-
staren kvitteradt årskort, hvilket skall
uppvisas för åtnjutande af förbundets för-
måner. Dessa afgifter erläggas första gån-
gen vid inträdet och årsafgiften därefter
för hvarje ingående år senast innan april
månads utgång.

Försummar någon att inom denna tid
erlägga årsafgiften, anses han hafva ut-
trädt ur förbundet och därmed förvärkat
rättigheten att bära förbundets märke.

§ 4. Förbundets angelägenheter hand-
hafvas af en styrelse, bestående af sju per-
soner, hvilka inom sig utse ordförande,
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viceordförande, sekreterare och skattmä-
stare.

Styrelsen har sitt säte i Helsingfors.

§ 5. Styrelsen väljes pä förbundsmötet
medels sluten omröstning.

Tre af styrelsemedlemmarna afgå vid
förstkonimande förbundsmöte och fyra vid
det därpå följande samt sedermera om-
växlande hvartannat förbundsmöte tre och
hvartannat möte fyra medlemmar, gällande
valen sålunda tvä år. Afgående medlem-
mar kunna återväljas.

Skulle styrelsemedlem, som är i tur att
kvarstå, före eller vid förbundsmötet afgå,
väljes ny medlem i den afgåendes ställe.
Dock kvarstår den sålunda valde endast
till förstkonimande förbundsmöte i sty-
relsen.

§ 6. Styrelsen åligger att på bästa sätt
främja livad förbundet enligt § 1 tagit till
sin uppgift äfvensom utnämna och entle-
diga ombud.
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i; 7. Styrelsen sammanträde]' på kal-
lelse af ordföranden.

i; 8. Styrelsen eger fatta beslut dä tre
af medlemmarna äro närvarande.

Alla styrelsens beslut fattas genom enkel
pluralitet, ocli är röstning pä grund af
fullmakt därvid icke tilläten.

Vid lika röstetal gäller den åsikt ord-
föranden biträder.

§ 9. Styrelsens ordförande leder för-
handlingarna vid dess sammanträden, un-
dertecknar jämte sekreteraren a förbun-
dets vägnar utgående handlingar samt
representerar förbundet vid förekommande
tillfällen, då ej annorlunda beslutits.

Viceordföranden öfvertager i ordföran-
dens frånvaro dennes åligganden.

Sekreteraren, som åtnjuter atlöning,
livars belopp förbundsmötet eger fastställa,
åligger att föra protokoll såväl vid för-
bundets som styrelsens sammanträden,
att redigera förbundets publikationer och
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att föra förbundets korrespondens och

matrikel samt alfatta årsberättelsen.
Skattmästaren förvaltar penningemedlen,

inkasserar medlemsafgifter och värkställer
efter anordning af ordföranden förbundets

utbetalningar samt för förbundets räken-
skaper.

§ 10. Förbundets ombud representera
förbundet pä sätt af styrelsen utfärdade
instruktioner föreskrifva.

§ 11. Förbundets räkenskaper afslutas
med kalenderår och skola senast den 2

påföljande mars aflämnas till styrelsen,
som inom samma månads utgång skall

öfverlämna dem till vederbörande reviso-
rer, hvilka hafva att inom en månad där-

efter till ordföranden återställa räkenska-
perna åtföljda af deras berättelse om den
värkstälda granskningen.

§ 12. Förbundsmötet hålles under eyele-
säsongen, dock icke före dcii 15 maj, a
ort, som vid nästföregående förbundsmöte
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beslutits. Dag och timme bestämmes af
styrelsen, och skall styrelsen minst sex
veckor därförinnan genom annonser i huf-
vudstadens och mötesortens mest spridda
tidningar därtill utfärda kallelse.

Vid förbundsmötet förekommer:
l:o) val af ordförande för dagen;
2:o) granskning af fullmakter;
3:o) styrelsens berättelse om förbundets

värksamhet under föregående arbetsår;
4:o) revisorernas berättelse för samma

tid;
5:o) beslut om ansvarsfrihet för styrel-

sen ;

6:0) val af styrelse i enlighet med § 5;
7:o) val af två revisorer och två supp-

leanter för granskning af löpande årets
räkenskaper ;

8:0) bestämmande af sekreterarens ar-
vode ;

9:o) diskussion och beslut om sådana
förbundet rörande angelägenheter, om
hvilka närmare stadgas i § 13.
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§ 13. De i mom. 9 af föregående § an-
förda angelägenheterna äro :

l:o) antingen sådana, om hvilka fråga
vakts inom styrelsen, eller

2:o) sådana om hvilka af enskild med-
lem skriftlig framställning inlämnats till
styrelsen minst fyra veckor före förbunds-
mötet, och hvilka icke af styrelsen enhäl-
ligt förkastats. Dessa angelägenheter skola
af styrelsen oförtöfvadt delgifvas förbunds-
medlemmarna på sätt § 12 bestämmer.

§ 14. Förbundets officiella språk äro
svenska och liuska.

Vid förbundets eller styrelsens möten
använde enhvar svenska eller finska språ-
ket efter behag. Tolkning eger icke rum.
Protokollen aflåttas på svenska och finska
språken; utgående skrifvelser å det språk,
som adressaten användt; cirkulär och
publikationer af officiell natur å hvart-
dera språket.

§ 15. Vid förbundsmötet har hvarje
medlem en röst (vid uppropet skall årets
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medlemskort företes); närvarande kan äf-
ven föra talan och rösta för frånvarande
medlemmar efter företeende af fullmakt;
dock får ingen föra talan eller rösta för
flere än att hans sammanlagda röstetal
utgör högst en tjugundedel af de vid
sammanträdet närvarande medlemmarnas
antal.

t; 16. Medlem af förbundet, som ut-
lånar sitt medlemsmärke till utom för-
bundet stående person, uppträder för-
argelseväckande, eller handlar mot hederns
lagar eller förbundets stadgar, kan af sty-
relsen frän förbundet uteslutas.

i; 17. Förslag till ändring af dessa stad-
gar skall göras skriftligen oeli till styrel-
sen inlämnas sist inom mars manad för
att kunna på sätt i § 13 stadgas a samma
års allmänna förbundsmöte till behandling
företagas.

Helsingfors 1898. Helsingfors Centraltryckeri.


