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I. Ylt#stygsen nimi ia kotipaikka

Yhdis$lrsen nimi on Worldloppet Masters Finland ry,

',]
Yffifstyh.s,,qry' ufi$ahti.,,''. ',' 'il,,:,, , 

: 
' '

2, Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edbtää hiihtohanastu*a ja toimia suowmfgi$g4 WOttglopqqt

M:rsterarwn räs/ntHrskten hilftäfen y{iftrssihesnä. .fr rri$a*n fil ölt-..Ss
[,tg$qr.ffirra tarolttelwa hiihffi, relm offiå paryinia on hiifiläifiy{

. "-vqhintäåEfiakslihfihbar,,, .',
:r

.'1 "TCrkoltulfsen$å toteuttrarnbgks*.:yh$id4ö Järjeståä psanteneä koltrilllsia *ekå ktrntöhiihftrcn
'.. i

,," .. fiitty{q,rapalttutnta js rt{*taoler yfiffi84.:totnityn4fsgt$elHtq}H$ffrWErtdbP
pge*t*iitt, UrcnaUpp.rit Ski Fäd€r-a&fiiki'.Js hilhtåJiEn ksnsahnnHiseen y-fidlc{y,trseen

tnts.mationalRssocidlsr'g Wor{ahppåt,ti"o. Suomessa yttdist1e tekee yhteis$ölä

erityisesti:€eronn1,WoilO,.1ppA nriqon qr$tHan Fhlandh-hiihdon ltanssa.

i.t i u' :.'

,,;,'',.tpntår-rsnitrlfe-niser.ri rnorst!'u:J$jq4$*$"prhtomia worldbppet fiiihtoJen tunnstill$i
,; I Ufemirefciya tuottaq plenlmuotoisg*ti,Srg*en oloihin sopivaa hiihtoon sekå Worldioppet

i ' tiapahtumiii liittyvää-materiaalla .l

I S$ngI PRH ! Fuhelin: 0äS 509 5O00 | Talefalq*i: 0?9 509 S3?S i Y-tunnus 0?44fif'$,1

| ffi91 PRH I Tetrpfsn: S2$ 50S $00e f Tel*fan CI29 $09 5å2S I F0-nurnmer 0ä449ö3-1



fffitffi*#åsffiffi
#åIffitr-#m*n

ää.ss.ä019

3.Jäsenet

Yhdistyksen jåseneksi vol liffi jokainen Worldloppet Master arvonimen saavuttanut

suomalainan, joka hpåksyy yhdistyksen tarkoltuksen ja såännöt.

Jäsenan fryvät<syy yfrdistyksen hallitus.

JäsenisH pidetåån Jäsonluetteloa.

4. Jiisenen ercaminen ja erot&aminen

Jässnellä on oilteus emtra yhdis$ksestä ilrnoittarnalla alitå ki{alliseeti hallitukselle taisen
puheenjohtajalle talkka llmoittamalla arosta yMlstyksen kokouksessa merkittåiväksi

pöytäkirjaan.

Halft$ wi dröttää Fsörien yildls{yf€6$tå, Jos Jes0n 6n Jätftlrt$ cräåntnäen B*er'rnaksunsa
rnalrsamatta kolmen ( 3 ) vlimelsen vuoden aJalta. Muutoin Jä$enen orottamiseen sovelletaan

yhdlstyslain ( 503/1 989 ) såånnökelä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
:r:.,,::,:,.,,

t:';:;ll' " ; ' t 'it'l 
': :l: : 

'i''il'.

Jäeeneltå psri$f,i&-n ltit$fi-ni"q,qfryn lu,T$iF.-s-! JesenRraleun u,lui . ''

vuositottouk*nsa.: ' ' ":"': 
ii " ,, t' 

:

6- Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, Jonka muodostavat wosH(okouksesga velitta\rat

puheeniofrk{eF.npJåstå kuuteen (4{} muutavareinabta jäsen$l. Hellitulteenioimilrsu$ion

- ,-vrjösikd<qqstert,vAimn hiks- Flallitus wlttqecl keskuudoståsn varapunoefifotrta3qn'ssKä,ott*a

, .kmkuudeä1""n tai urtoeuötdt*fslfrteerln, råhaslonfiölfEpn Ja muut tsilmtMt toim rriut.

".,li.r; " ..
'"Haflitus kokgontuu pufreeljdfiFjin'hi'hanen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaJan kutsusta,

tai kun vähintäån p,uolet hallittil€enjfuenistä siH vaatii. Flallltus on päåtösvaltainen, kun

,"vftri*åan Faitrlåt.*$i4 J{"anistä; pqhq$dohtala tal varapuheenJohtaja mukaan luettunå, on ltisnå.
" *ät'ratlcaiq,,i?a.0tafviftaes$a aane*t#lält{. Äanten mennesså taaan natkaisee kokouksen

puheenjohtäjåd il*ni,'vaaiisse tsuftei1kin qrfp.
i I : ;i . '. " ,,,, I ., I ii ,,,,,.,0, i;

, . ,, ., ,, ; i ....* :

f.'VhOistyliådn.nirhen kirjoittamileni- ::j'r'"'i i
"':;" . . ,.,j,, ", ,.:::i:ri,,;,:,. .::' ,rir..'i,:'
YhdisryksQri nignetl"kFJö&å hålliHllfå,s{J piheenjohtaJa, varapuheenjohtaia, sihteeritai

ranasr.cntralteja, ku*tn,brihseen- ,.. 
' '

'. . ; ,,' : ,:.', r.' .i .:!:. :::':irl 
ii ,j: il

.:,:, ',,. ,. ,i , 'i" 
;i;1.. "!:ft .rj'i'

:.- 
- 

..: , ,t: '
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$. Tilikausi Ja tolmlnnantarkeetus

Yhdis$ksen tilikausion kalentedvuosi. Tilinpååtös tarvittravine asiaki{oineen Ja hallituKen
vuasikertomus on annettava toiminnantrarkastajlllo vilmeiståån kaksi ( 2 ) viikkoa ennsn

wosikokousta. ToiminnantarkastaJien tulee antaa ki{allinen husuntonsa hallitukselle

viimeiståiån viisi ( 5 ) päivåä ennon vuosikokoustia.

9. Yhdistyt<sen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pldetään vuosittain hallituksen mäåräårnänä päivänä tammi-.helmikuussa-

Ylimöårålnen kokous pidetöån, kun l4ldistyksen kolrcus niln påättåå tai kun hallitus P.atsoo

siihen olevan aihetta taiklo, kun våhintään kymmenesosa { 1110 ) yhdistyksen äånloikeutetuista

Jåsenistå sitå erityisesti ilmoitettua asiaå varten klrJallisesti:hallitulrselta vaatii. Kokous

on pidettåvä kolmenkymmenen ( 30 ) worokauden kulues$a siitå, ltun vastimus on esibtty.

Yhdlstyksen kakouksessa jokaiselta jäsenellå on ykslääni. Kokouksen,påätölcscl$itulee, jcllol

såånnöissä tal yhdistyslaissa ole toisin måårtitty, se mielipii*o, pta yli puolet annetuista

äånisfil on kannattranut. Äånten mennesså tasan ratkaisse kokouksen puheenjohtajan ååni, vaalisaa

kuitenkln arpa.
'l

1 0. Yhdistyksen l..ol..cuksen koolle kuteuminen

., l{ållihrlrsen"on,krtstrttävå ytiaisryf<**,fiöffib: r fffi mrt*tereta:6t+'} oxautb. '

ennen kokousta jåsenil la postitetuil la kirjeillä ja/tai sähköpostitse.

'l 'l \/r rncilzalznr re

Yhgl-*gf""*vTnll$fq_ylcseesa l€sitelläån seuraavat aeia*
'. r'.: ,i i: .. ' r" .,... .. . :. i;t' 'ii, :,: i,"' r' ... ..

, .ikd<ouksen.avqus;- " :: ..i, -. .' r..

traffaan fokeuksen pUheenl{1ry,'ejhteeri, kaksi pöytäkiqtan tarkåstajaa Ja taMttae*a kaksl' ,il9' "'
åånlenlaskifira;,-' _'',,,'' .,, ",

toOetaan fokauben hilllsatus h,prätitös',altaisuus;
hyvåkåytåän kokoulsen BöFfgsqsi, "' ",

"'äsiiotäån 
llllipptaa.,yuosiltertomug le'toifiinnantarlcastaJan bueunto;

påätetllå1r"tllinpäåtttKen vanvistambes{q jq uasfuuvapauden myöntåmlsestå hallitukselle ja

lnuillevabtugvetwHisitle; "',,a I i t: i
, 
' \rahvistetaan {_o.irnintasuunnitelma, tllo Jå rnenoarvio sekå iåsanmaksun suuruus;

, .,'vatltaanhälltutsenpqlrb€-.,njohtajal:päätetdån hallituksen jåsen lukumäilrå (44) ja valitaan'| ... . :.jasenritl : . "' 
. :,:,r. 

:

, valitaan $si tal kakgi ioimlnnantqrkåstqFs ia varetciminnanbrkastajeå; sekä

' i r,auit"lraån : muut kokouskutsussa-rnainiiut aslat.
i.,,i.,, ., .l " :ri!t,;. ',.". '.,,,i ,'
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Mikäli y&rdistyksen psen haluaa saada jonkln asian woskokouksessa kåsitetåväksi, hånan on

ilmoitettava silå kirjalliaesti hallltukselle niln hyvbså aloin, ettå asia voidaan alsållyttäå

kokouskutsuun.'

12. $ååntöJen muuttamlnen ia yhdistykeen purftaminen

Påätös sååntöJen muuttramiseatap yhdlstyksen purkamisesta on tehtåvä yhdistyksen kokouksessa

våhintåän kolmen ne$åsosan ( 3/4 ) enernmistöllå annetuista åänistil. Kokouskutsussa on

mainittrava säåntöJen muutlamisesta tai yhdistyksen purkaqlseda.

Yhdis$l<ssit purkautuessa yMistyksen varet kåytetåå* yhdigtyks*n tarko&rkasn dla6rniseen
purtautumisesta påättltvän koltouksen rnäårååmåltå travafla.

Tiedot sn tulostattu, koneellisesti yhdistysre!*i*tefiJå1Iestelmåetå. Fatsntti-
ja reltisterihallitults,sn :paperitle tulastettunfr a*iald4ia: en alkuperäinen lfunån

allekirjoitusta.
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