Sisäiset säännöt
NASTOLAN KIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT
Nämä säännöt seura johtokunta on hyväksynyt 29.3.1999 kokouksessaan. Nastolan Kiekon
joukkueet toimivat 1.5.1999 lähtien näiden mukaan.
Sääntöjen noudattamista joukkueissa valvovat joukkueidenjohtajat ja rahastonhoitajat. Seuraavat
säännöt eivät kata koko toimintaa, vaan uusia yhteisiä sääntöjä johtokunta hyväksyy tarpeen
mukaan.
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen
SJL sääntöjen mukaan.
Pelaajan ”värvääminen” toiselta NasKin joukkueelta on kielletty!
Taloudelliset asiat siirron yhteydessä
Pelaajan mukana ei siirry edelliseen joukkueeseen hankittua, maksettua rahaa, varusteita tai muuta
omaisuutta. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä rahoilla, ovat joukkueet/ seuran
omaisuutta.
Pelaaja siirtyy uuteen joukkueeseen ilman taloudellisia velvoitteita. Siirrosta eteenpäin pelaaja
vastaa tasavertaisena varanhankinnasta muiden kanssa. Velvoitteet vanhaan joukkueeseen pitää olla
hoidettu.
Joukkueen rahat ja omaisuus
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu, kerätty tai hankittu talkoilta tekemällä ovat
seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee kirjanpidon, joka liitetään
Nastolan Kiekko ry:n kirjanpitoon.
Joukkueen luopuminen ja jakautuminen
Varat, jotka on maksettu, kerätty tai jollain muulla tavalla hankittu, ovat NasKin
omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Lopettava joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen
tilillä olevia varoja yksityishenkilölle. Lopettava joukkue voi myydä yhdistyksen omaisuutta,
teroituskoneen, maalivahdin varusteita tai vastaavaa, joka on joukkueen varoilla hankittu.
Varat siirtyvät NasKin joukkueiden käyttöön, joissa lopettavan joukkueen pelaajat jatkavat
pelaamista. Varat Jakautuvat joukkueiden kesken pelaajien suhteessa.
Joukkueen/seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen
Joukkueen rahat ja omaisuus siirtyvät kauden päätyttyä joukkueen mukana seuraavan
kauden pohjakassaksi joukkueen käyttöön
Pelaajan sairastuminen, loukkaantuminen tai lopettaminen
Pelaajan lopettaessa jääkiekon Nastolan Kiekko ry:ssä hän palauttaa kaikki seuralta /
joukkueelta saamansa varusteet. Joukkueenjohtaja valvoo, että varusteet palautuvat!
Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut varat, joukkueen tukimaksut ym. kaikki raha ja
omaisuus jäävät joukkueen / seuran tilille.

Kuukausimaksut sairastumisen, loukkaantumisen tai lopettamisen takia
Pelaajan sairastumisen, loukkaantumisen, kesken kauden lopettamisen tai paikkakunnalta
muuttamisen takia kuukausimaksu maksetaan em. tapahtuman kuukaudelta. Seuraavien kuukausien
maksut riippuvat sairauden tai loukkaantumisten kestosta.(päivitys 23.3.2016)
Joukkueiden pankkitilin käyttö
Nastolan Kiekon pankkitili, joka on joukkueen nimissä ja käytössä, vaatii tilille käyttäjät.
Käyttäjä on rahastonhoitaja /joukkueenjohtaja, jonka tulee hoitaa joukkueen raha-asioita.
Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun sen on hyväksynyt NasKin
johtokunta. Joukkueenjohtaja toimittaa joukkueenkokouksen pöytäkirjan
johtokunnankokoukseen, kokouksen pöytäkirjanotteen joukkue toimittaa pankkiin.
Joukkueiden budjetti
Jokainen NasKin edustusjoukkue tekee kullekin kaudelle budjetin. Jokaisen joukkueen on
vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen kauden menot voivat olla
tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta kausilta säästössä rahaa, jolloin
vaje voidaan kattaa. Joukkueen varojen käyttöä valvojat joukkueenjohtajat ja
rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu kauden toiminnasta on kaikkien mukana olleilla pelaajilla.
Myynti ja talkoot
Joukkue ei voi ottaa mitään tuotteita tai palveluita myyntiin ilman Nastolan Kiekon
johtokunnan lupaa. Tämä siksi, että myynnistä syntyy helposti veroseuraamuksia koko
seuralle.
Talkootöistä on hyvä tehdä kirjallinen sopimus teettäjän kanssa. Sopimuksen voi seuran
puolesta allekirjoittaa nimenkirjoittajat. Arpajaisten suhteen noudatetaan arpajaislakia.
Lisätietoja antavat rahastonhoitaja ja puheenjohtaja.
Logo ja edustusasu
Logo on seuran virallinen tunniste. Sitä ei voi käyttää missään yhteydessä ilman seuran
lupaa. Luvan käyttöön antaa johtokunta.
Musta / punainen pelipaita on seuran edustusasu, jota tulee käyttää jokaisessa ottelussa.
Seuran peliasun värit ovat musta /punainen paita, mustat housut ja mustat/valkoiset sukat.
Kysymykset ja valitukset
Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa joukkueenjohtaja kysyy neuvoa seuran
puheenjohtajalta, joka selvittää asian ja antaa vastauksen nopeasti. Tulkinnasta
on mahdollisuus valittaa Nastolan Kiekon johtokunnalle, joka antaa asiaan lopullisen
ratkaisun.
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