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SUOMEN VOIMANOSTOLIITON KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENSEKÄ KANNATUSJÄSEN- JA KUNNIA- JA ANSIOMERKKISÄÄNNÖT

1.

Kunniapuheenjohtaja
Liiton kokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua hallituksen esityksestä erityisen
ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalta ei peritä
jäsenmaksua.

2.

Kunniajäsen
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä
kunniajäseneksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

3.

Kannatusjäsen
Hallitus hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen tai oikeushenkilön, joka sitoutuu suorittamaan
vuotuisen, liiton syyskokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun ja joka haluaa toimia liiton
toiminnan ja päämäärän tukemiseksi.
Kunniapuheenjohtajalla ja - jäsenellä sekä kannattajajäsenellä on oikeus osallistua liiton
kokoukseen ilman äänioikeutta. Äänioikeus hänellä on vain, jos hän edustaa valtakirjalla
varsinaista äänioikeutettua jäsentä.

4.

5.

Yleistä
a.

Suomen Voimanostoliiton kunniamerkkejä voidaan hakemuksetta hallituksen
esityksestä - tai jäsenen hallitukselle jättämästä esityksestä antaa tunnustukseksi
pitkäaikaisesta erittäin menestyksellisestä - tai menestyksellisestä työstä Suomen
voimanostourheilun hyväksi liitto- tai seuratasolla.

b.

Suomen Voimanostoliiton ansiomerkkejä voidaan hakemuksetta hallituksen esityksestä
tai jäsenen hallitukselle jättämästä esityksestä antaa tunnustukseksi liiton toiminnan
erittäin ansioituneesta tukemisesta, tai ansioituneesta toiminnasta voimanostourheilun
hyväksi, tai erittäin merkittävistä - tai merkittävistä kilpailusaavutuksista
voimanostourheilussa.

c.

Kunnia- ja ansiomerkit myöntää liiton kokous hallituksen esityksestä ja ne luovutetaan
liiton kokouksessa tai muussa hallituksen valitsemassa arvokkaassa tilaisuudessa.

Kunnia- ja ansiomerkit
Suomen Voimanostoliitto voi antaa seuraavat kunnia- ja ansiomerkit;
kultainen kunniamerkki
hopeinen kunniamerkki
kultainen ansiomerkki
hopeinen ansiomerkki
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6.

Kultainen kunniamerkki voidaan antaa;
a.
b.

7.

Hopeinen kunniamerkki voidaan antaa;
a.
b.

8.

oman maan kansalaiselle, joka on työskennellyt erittäin menestyksellisesti ja
pitkäaikaisesti Suomen Voimanostoliiton hyväksi;
ulkomaalaiselle, joka on huomattavalla tavalla edistänyt liiton työtä ja on
voimanostotoiminnassa erikoisen ansioitunut.

oman maan kansalaiselle, joka on työskennellyt menestyksellisesti vähintään kymmenen
(10) vuoden ajan liiton tai sen jäsenseurojen hyväksi;
ulkomaalaiselle, joka on edistänyt liiton työtä tai on muuten voimanostotoiminnassa
ansioitunut.

Kultainen ansiomerkki voidaan antaa;
yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka toimenpiteillään on erittäin ansioituneella tavalla
tukenut liiton toimintaa tai muuten myötävaikuttanut huomattavan edistävästi maan
voimanostotoimintaan, tai henkilölle, joka omaa erittäin merkittäviä kilpailullisia saavutuksia
kuten maailmanmestaruuden tai maailmanennätyksen.

9.

Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa;
yksityiselle henkilölle, joka vähintään kymmenen (10) vuoden ajan on toiminut ansioituneesti
voimanostourheilun hyväksi, tai henkilölle, joka omaa merkittäviä kilpailullisia saavutuksia
kuten euroopanmestaruuden tai euroopanennätyksen, tai henkilölle, joka on saavuttanut
vähintään viisi suomenmestaruutta yleisissä sarjoissa.

10. Liiton viiri
Liiton hallitus voi myöntää ja antaa liiton viirin henkilölle tai yhteisölle, jolle hallitus haluaa
osoittaa erityistä huomiota tai kunnioitusta.

Suomen Voimanostoliiton kunnia- ja ansiomerkkisäännöt

