ROVANIEMEN PALVELUSKOIRAKERHO RY:N SÄÄNNÖT

1§

Rovaniemen Palveluskoirakerho -nimisen yhdistyksen tarkoituksena on
herättää harrastusta Rovaniemellä ja sen ympäristössä palveluskoira-asiaan,
edistää palveluskoirarotujen jalostamista ja ohjata jäseniään oikein
kasvattamaan ja opettamaan palveluskoiria. Päämääriään pyrkii yhdistys
saavuttamaan kokeiden, näyttelyiden, kurssien ja neuvontatyön avulla.
Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

2§

Ainoastaan ne jäsenten suosittelemat hyvämaineiset henkilöt, jotka johtokunta
yksimielisesti hyväksyy, pääsevät yhdistyksen jäseniksi joko vuosi- tai
kantajäseninä. Vuosijäsen, joka 20 vuoden ajan keskeyttämättä on ollut
yhdistyksen vuosijäsenenä, siirtyy kantajäseneksi ilman lisämaksuja.
Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseneksi kutsua
henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta tai kiitollisuutta.
Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen
tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet
kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista.
Johtokunta voi kutsua kirjeenvaihtojäseniksi yhdistyksen toimintaa suosivia ja
kenneltyössä ansioituneita henkilöitä kotimaasta ja ulkomailta.
Kirjeenvaihtajajäsenet ovat niin ikään vapaat kaikista maksuista.

3§

Jäsenet suorittavat maaliskuun loppuun mennessä vuosimaksun, jonka
suuruus kutakin vuotta varten määrätään syyskokouksessa. Kantajäsen
suorittaa kertakaikkisen jäsenmaksun, joka on sidoksissa vuosimaksuun ollen
aina kymmenkertainen vuosimaksun suuruuteen nähden.

4§

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan ennen tammikuun 1. päivää, muussa tapauksessa katsotaan
jäsenyyden jatkuvan seuraavan vuoden ja säädetty jäsenmaksu on siltä
vuodelta suoritettava.

5§

Eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6§

Yhdistyksen jäsenyyden menettää:
 se, joka on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta määräpäivään
mennessä; hänelle olkoon kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi
kolmannessa pykälässä mainitulla tavalla.
 se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
 se, joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.

7§

Jäsenen erottamiskysymys voidaan johtokunnan perusteleman ehdotuksen
nojalla ottaa keskusteltavaksi yhdistyksen yleisessä kokouksessa ja vaaditaan
erottamispäätökseen 2/3 annetuista äänistä. Erottamisäänestys tapahtuu aina
suljetuin lipuin.

8§

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
rahastonhoitaja ja neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan
vuosittain syyskokouksessa.
Varajäsenet osallistuvat johtokunnan kokouksiin, mutta heillä on äänivalta
vain, ellei johtokunta muuten ole täysilukuinen. Johtokunta on päätösvaltainen
kun neljä jäsentä on läsnä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Viimeksi
mainittu voidaan valita johtokunnan ulkopuoleltakin.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa, jotka myös hyväksyvät laskut maksettaviksi.

9§

Yhdistyksen toimi- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

10§

Vuosittain yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen
helmikuussa ja syyskokouksen marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia
pidetään silloin kun johtokunta harkitsee tarpeelliseksi tai kun vähintään
viidennes yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää.
Yhdistyksen kokouksien käsiteltäviä asioita ovat seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan vaali.
2. Kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
4. Kevätkokouksessa esitellään yhdistyksen vuosikertomus.
5. Kevätkokouksessa esitellään varainhoitokertomus ja
toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta.
6. Syyskokouksessa valitaan: yhdistyksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
johtokunnan neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä, kaksi
toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

7. Syyskokouksessa esitellään talousarvio tilivuodeksi ja määrätään
vuosimaksun suuruus.
8. Syyskokouksessa esitellään toimintasuunnitelma.
9. Keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista
asioista, jotka johtokunta esittää harkittavaksi.
10. Kokouskutsussa erikseen mainitut asiat, sekä keskustellaan
mahdollisesti muista esitettävistä asioista.
11§

Kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta
julkaistava paikkakunnan lehdissä vähintään 10 päivää ennen kokousta.

12§

Vaalit ja kysymykset ratkaistaan avonaisella äänestyksellä, paitsi niissä
tapauksissa, joista säänöissä on erikoisesti mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii,
on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa.

13§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan syyskokouksessa, jolloin
muutoksen puolesta pitää olla vähintään 2/3 läsnä olevista jäsenistä.
Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti ja se on annettava kaksi viikkoa ennen
kokousta johtokunnalle, joka oman lausuntonsa ohella esittää sen
kokouksessa.

14§

Yhdistyksen lakkauttamista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa,
kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava
varsinainen kokous ja vaaditaan sellaisen päätöksen aikaansaamiseksi 5/6
annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

15§

Yhdistyksen hajotessa luovutetaan omaisuus johonkin yhdistyksen
harkitsemaan, palveluskoira-asiaa edistävään tarkoitukseen.

16§

Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

