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MELONTANEUVOSRAHASTO
TAVOITE
Suomen Kanoottiliitto ry:n ja XX PANKKI oy:n tavoitteena on kerätä varoja erityisesti nuorten
melontaharrastusmahdollisuuksien parantamiseksi ja lupaavien nuorten melojien harjoitus-, leiritys- ja
kilpailutoiminnan tukemiseksi.

TOIMINTA
Tavoitteen toteuttamiseksi rahasto kerää varoja myöntämällä Melontaneuvos arvonimiä sekä ottamalla
vastaan irtaimen ja kiinteän omaisuuden lahjoituksia. Saadut varat sijoitetaan pitkäaikaisille tileille tai
NN:n sijoitusasiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti arvopapereihin, kiinteistöihin tai muuhun tuottavaan
toimintaan. Sijoitusten tuotto käytetään rahaston tavoitteiden kannalta kulloinkin parhaalla
mahdollisella tavalla. Käytännön päätökset rahaston asioissa tekee SKaL:n hallitus.

MELONTANEUVOKSET
ARVONIMEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Melontaneuvos -arvonimen myöntää SKaL:n hallitus kuultuaan ensin melontaneuvosneuvottelukuntaa.
Arvonimi myönnetään ansioista melontaurheilun edistämiseksi ja arvonimeä myydään yrityksen tai
yksityishenkilön nimelle 7000 euron (jos maksajana yritys tai muu yhteisö kuin Kanoottiliiton
jäsenseura) ja yksityishenkilön nimelle 3500 euron hinnalla (maksajana SKaL:n seura tai
yksityisseura). Järjestysnumero yksi arvonimi maksaa kaksinkertaisen hinnan.
Melontaneuvokseksi voidaan myös kutsua ilman rahasuoritusta vuosittain korkeintaan yksi henkilö, jos
erityiset syyt puoltavat nimitystä. Melonnan kunnianeuvoksena toimii melontaneuvos, jonka
järjestysnumerona on yksi.

MELONTANEUVOSTEN TOIMINTA
Melontaneuvokset muodostavat melontaneuvosneuvottelukunnan, joka valitsee keskuudestaan
vuodeksi kerrallaan ylimelontaneuvoksen. Hänen johdollaan ja SKaL:n myötävaikutuksella järjestetään
melontaneuvoksille vuosittain kokoontumisia melonnan merkeissä.
SKaL:n puheenjohtaja osallistuu liiton puolelta neuvoston toimintaan ja toimii yhteyshenkilönä liiton ja
neuvoston välillä. Melontaneuvokset ovat aina kutsuvieraita Suomessa järjestettävissä
kansainvälisissä ja muissa melonnan arvokilpailuissa.
Melontaneuvokselle luovutetaan arvonimen myöntämisen yhteydessä numeroitu kunniakirja.

ARVONIMEN LUNASTUS
Seuroilla on mahdollisuus lunastaa melontaneuvoksen arvonimiä 3.11.90 alkaen maksamalla em.
summa Melontaneuvostilille OKO 500001-137073 ja lähettämällä ehdotus nimettävästä henkilöstä
lyhyine perusteluineen liiton hallitukselle. Arvonimet myönnetään maksun saapumisjärjestyksessä.
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RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Rahaston säännöt sekä muutokset ja lisäykset niin hyväksyy Suomen Kanoottiliiton yhdistyksen
kokous. Muutokset tehdään samassa järjestyksessä kuin liiton sääntöjen muutokset huomioiden
rahaston perustamishetken julkilausutut toimintaperiaatteet.

RAHASTON VAROJEN ERIKSEEN PITÄMINEN
Melontaneuvosrahastoon suoritetut varat on pidettävä erillään Suomen Kanoottiliitto ry:n
perustoiminnasta ja niitä voidaan käyttää vain näissä säännöissä mainittuun toimintaan.

RAHASTON LAUKKAUTTAMINEN
Mikäli rahasto jostain syystä lakkautetaan, on varat käytettävä rahaston tarkoituksen toteuttamiseen.

