Valmistelijat hallituksen jäsen Maija Vattulainen,
asiantuntija VTK Sanni Suikkanen

Hallituksen esitys
Judoliiton liittokokouksen
vaalitavaksi - perusasiat
Yhdistyslaki ja liiton säännöt
 Liittokokousedustajalla on yksi ääni/ sen seuran Suomisportiin rekisteröity jäsen,
minkä valtakirjaa hän käyttää. Rekisteröityjen jäsenten lukumääränä käytetään
liiton sääntöjen mukaan edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärää.
 Yksi henkilö ei voi edustaa useampaa seuraa.
 Vaalitapa on henkilövaalissa suljettu lippuäänestys. Muissa asioissa suljettu
lippuäänestys, mikäli yksikin kokousedustaja sitä vaatii.
 Hallitus esittää vaalitapaa, jossa hallituspaikat täytetään yhdellä vaalikierroksella.
Äänestysliput ja ääntenlaskenta

 Äänet jaetaan kokousedustajille paperilapuilla, 100, 50, 10, 5 ja 1
äänen lapuilla.

 Äänestyslippuun kirjoitetaan ehdokkaan sukunimi, jos ehdolla on
kaksi saman sukunimistä henkilöä, myös etunimi.
 Äänet lasketaan käsin.

Hallituksen esitys
Judoliiton liittokokouksen
vaalitavaksi - toteutus
 Ensin valitaan liiton puheenjohtaja. Jos ehdokkaita on
enemmän kuin yksi, suoritetaan suljettu lippuäänestys.
 Puheenjohtajan valinnan jälkeen käydään yhtenä vaalina
kaikki hallituksen jäsenten henkilövaalit. Jos avoinna on 3
hallituspaikkaa, jokaiseen vaalilippuun saa laittaa 0-3 nimeä.
 Seura pääsee vaikuttamaan kaikkiin avoimena oleviin
hallituspaikkoihin.
 Taktikointi on mahdollista: Äänestämällä 1-2 ehdokasta/
lappu voi pienentää kokonaisäänimäärää ja parantaa
oman/omien ehdokkaiden läpimenomahdollisuuksia, mutta
luopuu samalla mahdollisuudesta vaikuttaa siihen, keitä muille
paikoille valitaan.

Judoliiton säännöt
8. Liiton päätöksenteko


Liiton päätösvaltaa käyttää Liiton kokous. Jäsenseura voi valtuuttaa käyttämään äänivaltaansa
yhden täysivaltaisen luonnollisen henkilön, paitsi toisen jäsenseuran hallituksen tai johtokunnan
jäsentä .



Jokainen liiton jäsenseura on oikeutettu lähettämään valtakirjalla kokouksiin yhden äänivaltaisen
edustajan lisäksi muita osallistujia, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yksi luonnollinen
henkilö on oikeutettu edustamaan vain yhtä jäsenseuraa. Jäsenseura ei ole oikeutettu valtakirjalla
siirtämään äänivaltaansa toiselle jäsenseuralle.



Ääni määrien perusteena käytetään jäsenseuran Liiton yhteiseen jäsenrekisteriin rekisteröityjen
henkilöjäsenten lukumäärää edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Jäsenseuran äänimäärä Liiton
kokouksissa on yksi ääni/ rekisteriin merkitty jäsen. Jäsenseuralla, joka ei ole toimittanut Liittoon vuosi
- ilmoitustaan määräpäivään mennessä, on yksi ääni.



Liiton kokouksissa päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
äänestyksessä annetuista äänistä . Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi henkilö vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.



Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus tai Liiton kokous niin päättää tai kun vähintään
kymmenes osa Liiton äänioikeutetuista jäsenseuroista sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.

Huomio: Säännöissä ei suoraan määritellä vaalitapaa.

