POHJOIS-POHJANMAAN KANAKOIRAHARRASTAJIEN SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Kanakoiraharrastajat. Yhdistyksen kotipaikka
on Oulun kaupunki ja sen toimialueena Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan englantilaisten kanakoirien kasvattamista ja metsästyskoulutusta, sekä metsästysmahdollisuuksia parantamalla luoda
edellytyksiä metsästykseen seisovia lintukoiria käyttäen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää koulutus-, koe- ja harjoittelutilaisuuksia sekä näyttelyjä ja pitää yhteyttä
muihin vastaaviin yhdistyksiin.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen yhdistyksen tarkoitusperiä
edistävä henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä.
4§
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

5§
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla
siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6§
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka:
1)
2)
3)
4)

laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti
rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen
maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan
kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä
po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen
katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen

lakkauttamista hänelle lankeavat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistystä edustaa ja sen asioita
hoitaa sen lain mukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan
valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.
8§
Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin
kirjeitse. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.
9§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
päätetään jäsenmaksun suuruudesta
esitetään johtokunnan seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma
esitetään johtokunnan seuraavaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio
valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
käsitellään muut mahdolliset asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava 60 vuorokautta ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
10 §
Johtokunta, joka keskuudestaan valitsee varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin,
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kun tarve vaatii, ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa
puheenjohtaja yhdessä, joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
11 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1)
2)
3)
4)

huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista
kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niissä esitetyt asiat
valvoa ja huolehtia siitä, että kokousten päätökset pannaan käytäntöön
huolehtia yhdistyksen omaisuudesta.
12 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ennen seuraavan vuoden helmikuun
loppua jätettävä tilintarkastajille, jotka tarkastettuaan antavat niistä lausunnon.

13 §
Yhdistyksen jäsen on velvollinen henkilökohtaisesti korvaamaan koiransa koulutus-, koetai kilpailutilaisuuksissa mahdollisesti aiheuttamat vahingot.
14 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Astuakseen voimaan on sääntöjen muutosta tai yhdistyksen purkamista kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
15 §
Jos yhdistys puretaan tai se lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen
kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
16 §
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

