Suomen Voimisteluliitto ry

VAALIOHJESÄÄNTÖ
Tämä vaaliohjesääntö voidaan muuttaa Suomen Voimisteluliiton kokouksen päätöksellä.
Vaaliohjesääntö koskee liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ehdollepano- ja
valintamenettelyä.

EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA
Liiton kevätkokous nimeää ehdollepanotoimikunnan. Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on
tehdä esitys syyskokoukselle liiton puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi kuullen jäsenkenttää ja
noudattaen kilpalajien seurakokousten esityksiä lajien hallitusehdokkaista.
Ehdollepanotoimikuntaan nimetään 5 jäsentä, joilla tulee yhdessä olla monipuolinen tuntemus
hallituksen ja liiton toiminnasta, liikunnan ja urheilun kentän ja toimijoiden tuntemus sekä
näkemys voimisteluliiton strategiasta ja kehitystarpeista. Lisäksi ehdollepanotoimikunnan
asiantuntijajäsenenä ilman äänioikeutta toimii hallituksen puheenjohtaja (tämän vaalivuonna
varapuheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen).
Ehdollepanotoimikunnan toiminnan tarkoituksena on löytää Voimisteluliiton hallitukseen
mahdollisimman hyviä jäseniä, jotka huolehtivat liiton hyvästä hallinnosta, rakentavat liiton
strategiaa kohti visiota ja seuraavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Toimikunnan työtä
ohjaa liiton säännöt ja tämä toimintaohje sekä voimistelun vastuullisuus.

Ehdollepanotoimikunta:
•
•
•

•
•
•

Määrittelee kulloinkin hallitukseen valittavien jäsenten tarvitseman asiantuntemuksen
Nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja kutsuu sihteeriksi liiton toimihenkilön
Pyytää seuroilta esitykset puheenjohtajiksi ja harrasteliikunnan ja muiden hallituksen
asiantuntijajäsenten ehdokkaista. Mikäli hakuajan loppuun mennessä ei ole ilmaantunut
riittävästi hakijoita, ehdollepanotoimikunta voi jatkaa hakuaikaa. Toimikunta voi myös itse
rekrytoida hakijoita.
Pyytää seuroilta esitykset lajimandaattipaikkoihin hallitukseen seurakokouksiin
äänestettäväksi
Kerää kilpailulajien seurakokouksilta esitykset kuhunkin hallituksen lajimandaattipaikkaan
Tutustuu ehdokkaisiin laajemmin (haastattelu, videoesittely yms.) kuin jäsenistölle
julkistettavat kirjalliset esittelyt ja tekee kokemuksensa perusteella syyskokoukselle
punnitun esityksen liiton puheenjohtajaksi valittavasta henkilöstä ja esityksen muiksi
hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä huomioiden myös sääntöjen tasa-

•

•

•

arvovaatimukset (liiton säännöt § 18). Ehdollepanotoimikunta voi esittää liitolle
järjestettäväksi ehdokkaille avoimen vaalitentin.
Mikäli ehdollepanotoimikunta ei ole yksimielinen esityksestään, se voi äänestää
ehdottamistaan henkilöistä. Ehdotettavaksi tulee ehdokas, joka saa yli puolet annetuista
äänistä, listavaalissa eniten ääniä saaneet ehdokkaat.
Esittelee ja perustelee tekemänsä esitykset syyskokouksessa ja täydentää tarvittaessa
esitystään, jos hallituspaikkoja on kieltäytymisten, erottamisten tai muiden syiden vuoksi
tullut lisää täytettäväksi.
Viestittää ehdokkaille mahdollisuudesta esitellä itsensä ja tavoitteensa syyskokouksen
vaalin yhteydessä.

Ehdollepanotoimikunnan toiminta-aikataulu:
•
•
•

lähettää 30.6. mennessä pyynnön seuroille ja lajien seurakokouksille tehdä ehdotukset
valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi ja valittaviksi hallituksen jäseniksi
pyytää seuroja ja lajien seurakokouksia toimittamaan ehdotuksensa syyskuun 30. päivään
mennessä perusteluineen ja henkilöesittelyineen ehdollepanotoimikunnalle
tekee esityksen valittavista henkilöistä puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi ja lähettää
esityksen ehdokasesittelyineen seuroille viimeistään 3 viikkoa ennen syyskokousta

