JANAKKALAN KOIRAKERHO RY

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Janakkalan Koirakerho ja kotipaikka
Janakkala. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja
koulutustoimintaa Janakkalassa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää
koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kursseja ja leirejä.
Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja
sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla
rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Yhdistys on oikeutettu
omistamaan kiinteää omaisuutta.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Etelä-Hämeen Kennelpiiriin ja Suomen
Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suorittamalla jäsenmaksun.
Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
Jäsenryhmiä, joilla voi olla erisuuruiset jäsenmaksut, ovat
varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, kannattajajäsenet ja
ainaisjäsenet. Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain varsinaiselle
jäsenelle säädetyn jäsenmaksun. Perhejäsen on henkilö, jonka
perheestä joku jo kuuluu yhdistykseen varsinaisena jäsenenä.
Kannattajajäsen on henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö,
joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Ainaisjäsen on
henkilö, joka maksaa vähintään kymmenen vuoden jäsenmaksun
yhdellä kertaa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden
päättyessä, jolta hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta.
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4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän
(7) jäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2)
vuotta. Erovuorossa on joka vuosi lähinnä puolet; ensi kerralla
erovuoroisuus määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
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.
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi erikseen antaa nimenkirjoittamiseen henkilökohtaisen
oikeuden jollekulle muista hallituksen jäsenistä.
6§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
7§ Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
8§ Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pietään,
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
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yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
9§ Vuosi- ja syyskokous
Vuosikokouksessa käsiteltävät 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. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsiteltävät 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. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä
jäsenmaksujen suuruus
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja
hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti
ilmoitettava hallitukselle 15.1. mennessä, jos kyse on
vuosikokousasiasta tai 15.09. mennessä, jos kyse on
syyskokousasiasta.
10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan
(3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.
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