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Voimassaolevat säännöt: 02.03.2022 07:54:47
1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund
ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta käsittää koko
Suomen.
3. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kieli on suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä on suomi.
4. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry : een kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä
edistää Suomessa puhdasrotuisten spanielien ja muiden edustamiensa
rotujen kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi
tekemistä.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
4.1 tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm.
harjoittaen julkaisutoimintaa ja järjestäen koiranäyttelyitä, kokeita ja -kilpailuja sekä keskustelu-, neuvonta- ja
koulutustilaisuuksia
4.2 tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa
4.3 seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin
ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
4.4 ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiinsä, alan
keskusjärjestöön ja muihin kennelyhdistyksiin sekä
4.5 antamalla lausuntoja sekä muuta asiantuntija-apua yhdistyksen
toimialan puitteissa levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan
merkityksestä sekä asianharrastajien sekä yleisön keskuudessa.
5. Varojen hankinta
Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden
määrää yhdistyksen syyskokous.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää erilaisia maksullisia
tilaisuuksia, panna toimeen rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia,
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.
6. Yhdistyksen jäsenet
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Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat sen rekisteröidyt
jäsenyhdistykset.
Jäsenyhdistyksen yhdistykseen liittymiselle on saatava yhdistyksen
kokouksen hyväksyminen. Tarpeen vaatiessa voidaan jäsenyhdistysten
tehtävistä määrätä sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on sanottu,
yhdistyksen kokouksen hyväksymällä ohjesäännöllä. Jäsenyhdistyksen
hakemukseen on liitettävä sen säännöt, luettelo yhdistykseen
kuuluvista jäsenistä sekä luettelo yhdistyksen johtokunnan jäsenistä
ja toimihenkilöistä.
Jäsenyhdistyksien on vuosittain lähetettävä yhdistykselle
toimintakertomuksensa toukokuun 1. päivän mukainen jäsenluettelonsa
sekä luettelo hallituksen jäsenistä ja muista toimihenkilöistä.
Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa yhdistyksen
tarkoitusperien kanssa ja jäsenyhdistyksen tulee noudattaa
yhdistyksen sääntöjä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen muutoksille on
saatava ennen niiden voimaanastumista yhdistyksen kokouksen
hyväksyminen.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
7. Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
esim. sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eroavan jäsenen tulee suorittaa maksettaviksi erääntyneet ja
eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut, joihin se on määräajaksi
sitoutunut.
8. Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos
se ei ole määräaikaan mennessä suorittanut jäsenmaksuaan, toimii
yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien
tapojen vastaisesti tai jos se menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa,
tai jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja ehtoja.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään
oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
9. Yhdistyksen toimikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:
syyskokoukseen loka-marraskuussa ja kevätkokoukseen maalishuhtikuussa.
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta

Sivu: 3(5)
tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii,
kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden
käsittelyä varten.
Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä
tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään neljä viikkoa
ennen kokousta.
Kutsut kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti, kirjeitse tai
sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsun mukana
toimitetaan ohjeet valtakirjan laatimisesta tai valmis
valtakirjapohja.
Kokouksessa jäsenyhdistyksen äänimäärä muodostuu sen vuosi- ja
perhejäsenten lukumäärästä siten, että sillä on aina ääniä
käytettävissään oman jäsenmääränsä neliöjuuren määrä pyöristettynä
lähimpään kokonaislukuun (esimerkkinä 100 jäsentä = 10 ääntä, 300
jäsentä = 17 ääntä jne.).
Asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää,
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa esitys, jota
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
Ääniä voi käyttää kokouspaikalla ja, jos etäyhteys on kyseisessä
kokouksessa käytössä, reaaliaikaisen kuva- ja ääniyhteyden
(etäyhteys) välityksellä kokoukseen osallistuttaessa sellaisilla
tavoilla, jotka kokous katsoo täyttävän Yhdistyslain 17 §
vaatimukset.
11. Kokouksissa käsiteltävät asiat
Läsnäolijoiden toteaminen (paikalla/etäyhteydellä osallistujat) ja
valtakirjojen tarkastaminen
Kevätkokous:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen toimintakertomus ja varainhoitokertomus sekä
toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
9. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
10. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen
yhdistyslain määräykset
Syyskokous:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut
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6. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
7. Esitetään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi
varamiestä seuraavalle toimintavuodelle
11. Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin
12. Valitaan yhdistyksen ehdokas edustajaksi Kennelliiton
valtuustoon, sekä hänelle ehdokas varaedustajaksi
13. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan hallintoelimiin ja
kokouksiin
14. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
15. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
16. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen
yhdistyslain määräykset
12. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi
kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksan varsinaista
jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus valitsee vuosittain
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Varsinaisista
jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi tai kolme jäsentä.
Varajäsen valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen eroaa
kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen
uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
vähintään viiden jäsenen läsnä ollessa. Hallituksen kokoukseen voi
osallistua etänä esimerkiksi puhelimitse tai tietoverkkoyhteyttä
hyödyntäen.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yksin tai sihteeri, jos hänellä on siihen hallituksen erikseen
antama henkilökohtainen oikeus. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa
pankkiasioissa taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen
nimen.
13. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä ja yhdistyksen kokousten
tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa taloutta ja omaisuutta
- kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille
sääntöjen mukaan esitettäväksi merkityt asiat ja aloitteet sekä
panna täytäntöön kokousten päätökset
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi
katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamiseksi
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- edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää
- nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tulevien muihin
yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin, joita yhdistyksen kokous
ei määrää
- johtaa ja vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta
- nimetä avukseen toimikuntia
14. Sääntöjen muutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen
hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa
se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se
lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle.
Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 3/4
annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava ennen niiden
voimaansaattamista Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry : n
hyväksyminen.
15. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen
toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa
kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen
kokous. Purkauspäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa
vähintään 3/4 äänen enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä
edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen
kokouksen päätöksen mukaisesti.

