KARJALAN MÄYRÄKOIRAKERHO RY:N SÄÄNNÖT
1§

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Karjalan Mäyräkoirakerho ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Imatran kaupunki ja toiminta-alueena Lappeenranta – Imatra – Joensuu
lähikuntineen.
Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto – Finska Taxklubben ry:n jäsenyhdistys ja voi kuulua
jäsenyhdistyksenä myös Kymenläänin Kennelpiiri ry:een sekä Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:een.
Näissä säännöissä käytetään Suomen Mäyräkoiraliitto – Finska Taxklubben ry:stä nimitystä Liitto,
Kymenläänin Kennelpiiri ry:stä nimitystä Piiri ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä
nimitystä SKL-FKK.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2§

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea mäyräkoirien kasvatusta ja jalostusta niin
metsästysominaisuuksia kuin ulkomuotoakin ajatellen. Yhdistys huolehtii Liiton sääntöjen
mukaisesta toiminnasta omalla toiminta-alueellaan.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
–
–
–

järjestää näyttelyitä ja erilaisia metsästyskokeita,
harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä erilaisia alaan kuuluvia esitelmä-, keskustelu- ja
koulutustilaisuuksia sekä kursseja,
toimii yhteistyössä Liiton ja sen jäsenyhdistysten sekä Piirin ja SKL-FKK:n kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen
luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§

JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee vain Liiton henkilöjäsen. Jäsenet eivät suorita yhdistykselle liittymistai jäsenmaksua.
Yhdistyksen hallituksen asia on todeta yhdistyksen jäseneksi pääsemisen edellytykset henkilön
anottua jäsenyyttä ja päättää jäseneksi ottamisesta.
Eroaminen ja jäsenyyden lakkaaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenen, joka eroaa Liitosta, on erottava myös yhdistyksestä. Tällöin hänen on tehtävä ilmoitus
eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden
alusta.
Jäsenen erottaminen:
Jos jäsen toimii yhdistyksen tai Liiton sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen
vastaisesti taikka on erotettu SKL-FKK:sta on yhdistyksen hallituksella yksimielisellä päätöksellä
oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
Liitosta erotettu jäsen erotetaan myös yhdistyksestä.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4§

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä
(4) muuta varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin ja rahastonhoitajan tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja
rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Kokouksen ajan ja paikan määrää kokoonkutsuja.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Jos kokouksessa tullaan käsittelemään näiden sääntöjen 3 § mukaista asiaa (jäsenen erottaminen),
on se mainittava kutsussa.
Hallituksen tehtävänä on
–
–
–
–
–
–

edustaa yhdistystä ja toimia sen sekä Liiton tarkoitusperien edistämiseksi,
kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettävät asiat,
panna täytäntöön kokouksien päätökset,
huolehtia hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien noudattamisesta,
tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta,
valita jäsenet mahdollisesti tarvittaviin toimikuntiin tai elimiin sekä määritellä niiden
tehtävät,

–

pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin
kanssa, juoksevissa asioissa hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

6§

TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7§

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemlla
kutsu Liiton jäsenlehdessä.

8§

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun
aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kokouksissa vaalit ja muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi
suljettua äänestystä, ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee asian arpa, mutta
muuten voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

9§

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä;
10. valitaan yhdistyksen ehdokkaat ja heidän henkilökohtaiset varamiehet Liiton
valtuuskuntaan Liiton sääntöjen 12 § mukaan;
11. valitaan yhdistyksen ehdokkaat ja heidän henkilökohtaiset varamiehet Piirin ja SKL-FKK:n
elimiin niiden sääntöjen mukaisesti;
12. käsitellään muut vuosikokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Muitakin kun kokouskutsussa mainituista asioista voidaan vuosi- ja ylimääräisissä kokouksissa
keskustella, mutta ei päättää.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Lisäksi sääntöjen
muuttamiseksi vaaditaan, että Liiton hallitus hyväksyy muutoksen.
Jos yhdistys puretaan, on sen asiakirjat liitettävä Liiton arkistoon ja mahdolliset jäljelle jääneet
varat luovutetaan niinikään Liitolle.

Nämä säännöt on hyväksytty noudatettavaksi yhdistyksen vuosikokouksessa 14.2.1993 ja
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 14.3.1993.
Vakuudeksi:
KARJALAN MÄYRÄKOIRAKERHO RY
Kerttu Lampinen
puheenjohtaja

Pirjo Himanen
sihteeri

Nämä säännöt on hyväksytty noudatettavaksi Suomen Mäyräkoiraliiton – Finska Taxklubben ry:n
hallituksen kokousessa __/__1993.
Vakuudeksi:
SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO – FINSKA TAXKLUBBEN RY
Krister Mattsson
puheenjohtaja

