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SALON SEURAPARLAMENTIN SÄÄNNÖT
1 SEURAPARLAMENTIN ASEMA, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Seuraparlamentti on salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja
eri liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.
Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnin
lisääjänä.
Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen
näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja
liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen.
Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen
yhteistyötä.
Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti.
2 SEURAPARLAMENTTI
2.1 Seuraparlamentin kokoontuminen
Seuraparlamentti kokoontuu kokouksiin sihteerin tai puheenjohtajan kutsumana vähintään 4 kertaa vuodessa. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään pääsääntöisesti edellisessä kokouksessa, mutta aloitteen seuraparlamentin kokoontumiseksi
voi tehdä urheiluseura, lautakunta tai liikuntapalveluiden esimies tai vapaaaikapäällikkö.
Seuraparlamentin asialista lähetetään seuraparlamentin jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta.
Pöytäkirja toimitetaan seuraparlamentin jäsenille noin viikon kuluessa kokouksesta.
Lisäksi seuraparlamentin pöytäkirja jaetaan tiedoksi vapaa-ajanlautakunnan jäsenille.
Urheiluseuroja muistutetaan sähköpostiviestein os. www.salo.fi/seuraparlamentti, jossa luettavissa seuraparlamentin esityslistat ja pöytäkirjat.

2.2 Seuraparlamentin kokoonpano, toimikausi ja valinta
Seuraparlamenttiin kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja sihteeri, joka on liikuntapalveluiden päätoiminen henkilö.
Seuraparlamentin toimikausi on kalenterivuosi (tammikuu-joulukuu). Seuraparlamentti valitsee keskuudestaan seuraparlamentin puheenjohtajan. Seuraparlamentissa sihteeri valmistelee käsiteltävät asiat yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Pöytäkirjaa
kokouksissa pitää sihteeri. Sihteeri toimii kiinteässä yhteydessä kaikkien urheiluseurojen ja Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
Seuraparlamentin puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet seuraparlamentin seuroista on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus arvotaan ensimmäisessä seuraparlamentin kokouksessa.
Sama urheiluseura voi olla peräkkäin edustettuna vain kaksi (2) kaksivuotiskautta.
Esityksen kulloinkin seuraparlamenttiin valittavista urheiluseuroista tekee seuraparlamentti viimeisessä kokouksessaan.
Kaikki salolaiset urheiluseurat saavat kutsun vuosittaiseen, viimeistään marraskuun
loppuun mennessä kokoontuvaan seurafoorumiin. Seuraparlamentin jäsenseurat päätetään vuosittain seurafoorumissa.
Tästä seurafoorumista tiedotetaan myös Salon kaupungin tiedotuslehdessä, sekä
osoitteessa www.salo.fi/seuraparlamentti. Urheiluseurojen on ilmoitettava edustajiensa valtuutuksesta valintakokouksessa valtakirjalla tai sähköpostitse (huom. nimenkirjoitusoikeus). Jokaisella urheiluseuralla on yksi ääni.
Seuraparlamenttia valittaessa pyritään siihen, että siinä olisivat edustettuina kaksi
isoa seuraa, kaksi erikoisseuraa, kaksi terveys- ja harrasteseuraa sekä kaksi alueellisen kattavuuden täydentävää seuraa. Miehiä ja naisia pyritään seuraparlamenttiin valitsemaan tasapuolisesti. Samasta seurasta voidaan valita vain yksi edustaja.
2.3 Muita kokouskäytäntöjä
Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla. Muutenkin yhteydenpidossa käytetään pääsääntöisesti sähköpostia.
Kokouksiin kutsutaan jäsenet. Mikäli jäsen ei pääse paikalle, hän valtuuttaa varajäsenen omasta seurastaan kokoukseen. Varajäsenellä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Muutoksista ilmoitetaan seuraparlamentin sihteerille.
Mikäli sihteeri ei pääse paikalle, järjestää hän liikuntapalveluista sijaisen paikalle.
3. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Seurafoorumi voi muuttaa näitä sääntöjä joko kokouksessaan tai seuraparlamentin
esityksestä.

