
 

Muutosesitys rock’n’swing -tanssien ja vakio- ja latinalaistanssien 

kilpailusääntöihin 
lisäykset sinisellä 

 

 

1.3 Hyväksyminen, voimaanastuminen ja soveltamisala 

  

Nykyinen teksti: 

 

 Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päätetään STUL:n jäsenkokouksissa 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Liittohallituksella, VAL- ja RS-jaoksella on oikeus 

tarvittaessa korjata ilmenneet epäjohdonmukaisuudet ja mahdolliset kirjoitusvirheet. 

Liittohallituksen tai jaoksen tulee tiedottaa muutoksista ko. lajeja harrastavia seuroja. 

 

Muutettu teksti: 

 

 Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päätetään STUL:n jäsenkokouksissa 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Muutosesityksestä pitää selvitä, mitä nykyistä 

sääntökohtaa muutetaan, miten muutetaan sekä perustelu muutokselle. Liittohallituksella, 

VAL- ja RS-jaoksella on oikeus tarvittaessa korjata ilmenneet epäjohdonmukaisuudet ja 

mahdolliset kirjoitusvirheet. Liittohallituksen tai jaoksen tulee tiedottaa muutoksista ko. lajeja 

harrastavia seuroja. 

 

Perustelut:  

• Tarkennetaan sääntömuutoksen tekoa, jotta menettely / käsittely olisi kaikille 

muutosesityksille sama. 

• Usein kilpailusääntöjen muutosesityksiä tehdään niin, että niistä ei selviä suoraan 

mitä muutos aiheuttaa sääntöihin. 

• Usein muutosasia saattaa olla ristiriidassa jonkun toisen sääntökohdan kanssa, mutta 

liitto ei kuitenkaan voi muutoksen esittäjän puolesta mennä ennakkoon 

muuttamaan/ratkaisemaan muita esityksen aiheuttamia muutoksia sääntöihin. 

• Jäsenkokouksen ja seurojen tulee tietää mistä kaikesta se päättää joko hyväksyessään 

tai hylätessään muutosesityksen. 

 

** 

 

Kevätkokous 23.5.2021 hyväksyi esityksen muodossa: 

 

 Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päätetään STUL:n jäsenkokouksissa 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Muutosesityksestä pitää selvitä, mitä nykyistä 

sääntökohtaa muutetaan, miten muutetaan sekä perustelu muutokselle. Liittohallituksella, 

VAL- ja RS-jaoksella on oikeus tarvittaessa korjata ilmenneet epäjohdonmukaisuudet ja 

mahdolliset kirjoitusvirheet. Liittohallituksen tai jaoksen tulee tiedottaa muutoksista ko. lajeja 

harrastavia seuroja. 
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