Sääntöehdotus: Voimaantulo 1.1.2022

SUOMEN CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELIYHDISTYS RY
1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry, ruotsiksi käännettynä Finska
Cavalier King Charles Spanielföreningen r.f.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (jäl-jempänä
Kennelliitto) kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää Suomes-sa puhdasrotuisten ja
terveiden cavalier kingcharlesinspanieleiden kasvatusta, jalos-tusta ja jäsentensä koiraharrastusta
sekä hyvää koiranpitotapaa Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu-, neuvotteluja koulutusti-laisuuksia,
näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja suorittamalla jalostustoiminnan ohjausta, jakamalla terveystietoutta
sekä julkaisemalla jäsenlehteä.
Yhdistys seuraa kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla-kin ja tekee
tarvittaessa kehittämistä koskevia aloitteita. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä jäseniinsä, Kennelliittoon,
kennelpiireihin ja muihin rotujärjestöihin.
Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin rekisteröityihin koti ja ulkomaisiin yhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä liittymis- ja jäsenmaksua, jonka suuruuden
määrää yhdistyksen syyskokous. Ne voivat olla erisuuruiset eri jä-senryhmille, kuten myös
varsinaisina jäseninä oleville henkilö- ja oikeuskelpoisille yhteisöjäsenille.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta
omaisuutta, panna toimeen asianmukaisella luvalla myös rahakeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet (hyvin paljon muutoksia)
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset-, perhe-, pentue- ja kunniajäsenet. Perhejäsen ei saa
yhdistyksen julkaisua.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, yhteisö tai säätiö, ketkä hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voidaan hy-väksyä varsinaisen jäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva henkilö. Pentuejäse-neksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa
omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden liittymis- ja
jäsenmaksun. Pentue-jäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen tulee erottaa
jäsen tai hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäsenyydeksi.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja pentuejäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus lukuun ottamatta
yhteisöjä. Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksynnän ja en-simmäisen liittymis- ja
jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.
Yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyy jäseneksi pyrkivät yhteisön tai säätiön. Näiden tulee
noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä ja määräyksiä sekä toimia sopusoinnussa yhdistyksen
tarkoitusperien kanssa. Yhteisön tai säätiön on jäsenha-kemukseen liitettävä sen säännöt sekä
luettelo hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöis-tä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistä-neen henkilön, jos
ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa kunniajä-senehdotusta. Kunniajäseneltä ei
peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajaksi voi järjestön kokous hallituksen esityksestä yksimielisellä päätöksellä valita
erittäin ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohta-jia voi samalla kertaa olla vain
yksi. Kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.
Järjestön jäsenistä pidetään järjestön toimesta jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen
täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilai-suus tutustua häntä
koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttami-sesta säädetään EU:n yleisessä
tietosuoja-asetuksessa (2016/679). Tietojen luovut-tamisesta voi päättää järjestön hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittä-väksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä ei ole huhtikuun loppuun men-nessä maksanut
jäsenmaksuaan tai jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitosta.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan taikka muuten hyvien tapojen
vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
Erottamiseen vaaditaan vähintään ¾ kokoukses-sa annetuista äänistä. Jäsentä on kuultava ennen
erottamista.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoi-hin, eikä hänen
jäsenmaksuaan palauteta.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
6 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, varsinaiset
jäsenet kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä on
kalenterivuosittain erovuorossa kolme. Hallituk-sen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
voidaan valita myös halli-tuksen ulkopuolelta.

Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässään enintään kaksi peräkkäistä toimikautta. Puheenjohtaja viisi
toimikautta. Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen kokous. Erot-tamiseen vaaditaan vähintään ¾
kokouksessa annetuista äänistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi muuta halli-tuksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara-puheenjohtaja ja vähintään neljä sen
jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan eh-dottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen pu-heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä
hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yh-dessä. Hallitus voi
oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoit-tamaan yksinään yhdistyksen
nimen.

7. Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on kaksi syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa toiminnantarkastajaa
ja yksi varatoiminnantarkastaja.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja halli-tuksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta en-nen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeis-tään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.

9. Toimikunnat ja alaosastot
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan
niille annettuja tehtäviä hallituksen alaisuudessa. Toimikunta voidaan aset-taa kalenterivuodeksi tai
määräajaksi. Syyskokous valitsee niiden puheenjohtajat, jotka esittävät toimikuntien jäsenet
hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokouksien ja hallituksen
sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita.

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa alueellisia tai muuta perustetta seuraavia re-kisteröimättömiä
alaosastoja, joiden tulee toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukai-sesti. Alaosastojen tulee tehdä
ilmoitus säännöistään ja niiden muutoksista yhdistyk-sen hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuväli-neen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pide-tään maalishuhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen ää-nioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaa-timus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe- ja pentuejäsenellä sekä kunniajäsenellä/puheenjohtajalla yksi ääni. Läsnä oleva jäsen voi edustaa valtakirjalla kahta yhdistyksen jäsentä.
Valtakirjassa tulee selkeästi näkyä valtuutetun ja valtuutta-jan jäsennumero.
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni.
Vaalit suoritetaan avoimena siten, että kokouksen osallistuvat jäsenet aakkosjärjes-tyksessä
ilmoittavat oman äänensä. Mikäli jäsenellä on valtakirjoja käytettävänä, on hänen ilmoitettava
edustamiensa äänten määrä tässä yhteydessä. Vaaleissa voi ää-nestää vain yhtä henkilöä, vaikka
vaaleissa valittavia henkilöitä olisi useampi. Valitut paikat ja varapaikat menevät saatujen äänien
perusteella. Äänten mennessä tasan ratkaisee tuloksen arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä vuorokautta
ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisesti.
12. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•

kokouksen avaus

•
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
•

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

•

kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

•

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

•
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
•

valitaan tarvittaessa edustajat muihin järjestöihin

•

Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

•

käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

•
käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määrä-enemmistöllä
annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n mää-räykset
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•

kokouksen avaus

•
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
•

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

•

kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

•
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen-maksu-jen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
•

päätetään yhdistykseen jäseniksi pyrkivien yhdistysten hyväksymisestä

•

valitaan hallituksen puheenjohtaja

•

valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

•

valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

•

toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien valinta

•

päätetään yhdistyksen matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle

•

Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

•

käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

•
käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määrä-enemmistöllä
annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset
Jäsenen yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi esittämä asia on lähetettävä kirjallisesti
viimeistään kokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä hallituksel-le. Vastaavasti
yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltäväksi esittämä asia on lähetet-tävä kirjallisesti viimeistään
kokousta edeltävän syyskuun loppuun mennessä halli-tukselle.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyk-sen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamises-ta. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
päätös kahdessa vähintään kahden kuu-kauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa,
joista toinen on varsinainen kokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava
vähintään 3/4 anne-tuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen edustaman
rodun hyväksi purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määrää-mällä tavalla. Yhdistykselle
lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä pääte-tään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai
testamentin tekijä ole nimenomaan toisin mää-rännyt.

