SUOMEN KEESHOND RY SÄÄNNÖT
hyväksytty vuosikokouksessa 20.4.2002
Patentti- ja rekisterihallituksessa Helsingissä 4.9.2003
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Keeshond ry, kotipaikka Tampere
ja toiminta-alueena koko Suomi
2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keeshondien jalostusta
sekä herättää ja ylläpitää kiinnostusta keeshond –rotuun.
Yhdistys toteuttaa päämääriään:
• järjestämällä koiranäyttelyitä
• järjestämällä kursseja ja valistustilaisuuksia
• antamalla jäsenilleen neuvoja ja opetusta
• harjoittamalla tiedotus- ja valistustoimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianmukaisen luvan:
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
• omistaa toimintaansa varten terpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta
• harjoittaa ravintola- ja kanttiinitoimintaa
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsen voi olla yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys.
Hallitus hyväksyy jäsenet, kun jäsen on maksanut jäsenmaksun
ja toimittanut yhteystietonsa.
Jäsenet ovat vuosi-, perhe- kunnia- ja kannatusjäseniä.
• Vuosijäsen on luonnollinen henkilö.
• Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu
samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa.
• Kunniajäseneksi
voidaan
hallituksen
esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yksi
kunniajäsenistä
voidaan
kutsua
kunniapuheenjohtajaksi.
• Kannatusjäsen on yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys
tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole
äänioikeutta.
Saavutetut jäsenetuudet säilyvät.
3.1§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä:
• jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta sitä maksanut
• jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
• jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
• jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta
sen varoihin. Maksettuja jäsenmaksuja ei hänelle palauteta.

3.2§ Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.
Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja
kotipaikka.
3.3§ Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous erikseen vuosi-,
perhe- ja kannatusjäsenille. Kunniajäsen on jäsenmaksusta
vapaa. Henkilö, joka liittyy jäseneksi kesken kalenterivuoden on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.
4§ Hallitus ja toimikunnat
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii vuosikokouksen kolmeksi
vuodeksi valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi
(6) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen
puheenjohtajan sekä jäsenten tulee olla Suomen Keeshond ry:n
jäseniä.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa ja joka
kolmas vuosi puheenjohtaja. Varajäsenet ovat erovuoroisia joka
vuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kautta, valitaan uusi
jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä nimeää keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin,
rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuosikokouksen
välistä ajanjaksoa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan enemmistövaalitapaa käyttäen. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallitus voi muodostaa jäsenistöstä tarvittaessa toimikuntia.
4.1§ Jalostustoimikunta
Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kahdesta
neljään (2-4) jalostusneuvojaa. Suomen Keeshond ry:n
yleiskokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan joka
kolmas vuosi. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja kokoaa
jalostustoimikunnan, jonka hallitus hyväksyy.
Jalostustoimikunnan toimikausi on kolme vuotta. Toivottavaa
on, että uuteen jalostustoimikuntaan kuluu ainakin yksi (1) jäsen
edellisestä jalostustoimikunnasta. Jalostustoimikunnan jäsenten
on oltava Suomen Keeshond ry:n jäseniä, tehtävään sopivia sekä
riittävän kokeneita. Pääosan jäsenistä tulee olla kasvattajia.
Jalostustoimikunta toimii yhteistyössä hallituksen kanssa.
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jompikumpi
yhdessä
sihteerin
rahastonhoitajan kanssa.

tai
tai

6§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen
toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille 4 viikkoa
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
7§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä helmikuun 15. päivän ja huhtikuun 30.
päivän välisenä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä
tai jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
postitetulla kirjeellä. Ilmoittaminen on katsottava tapahtuneen
sinä päivänä, jolloin yhdistyksen kirje tai jäsenlehti, jossa
kokouskutsu on julkaistu, on annettu postin kuljetettavaksi.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksessa
läsnäolevat jäsenet.
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella viisitoista
(15) vuotta täyttäneellä vuosi-, perhe-, ainais- ja kunniajäsenellä,
joka on maksanut jäsenmaksunsa edellisen vuoden loppuun
mennessä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi
valtakirjalla edustaa yhtä muuta viisitoista (15) vuotta
täyttänyttä vuosi-, perhe- tai kunniajäsentä.
Yhdistyksen kokouksen päätöksistä kaikki ne asiat, joista
yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä,
mikäli ei vähintään kymmenesosa (1/10) läsnäolevista vaadi
lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide,
jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.
7§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus
6. Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen
7. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
9. Päätetään
jäsenmaksujen
suuruudet
seuraavalle
kalenterivuodelle
10. Määrätään hallituksen edustajain, sihteerin ja mahdollisten
muiden toimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset
11. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio
12. Hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas (3) vuosi
13. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenten vaali joka vuosi.
14. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan vaali joka (3) kolmas
vuosi
15. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
16. Valitaan edustaja Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben - ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen sekä
varamiehet heille.
17. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Asioista,
joita ei ole kokouskutsussa, voidaan keskustella, mutta ei
päättää.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, niin asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen
kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on
kannattanut.
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen,
vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen
päätös, jolloin purkautumista on kummassakin kokouksessa
vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattanut.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään varat
yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti
kenneltoiminnan hyväksi.

