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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kainuun Haukkuvat Lintukoirat ry ja sen kotipaikka on
Kajaani. Yhdistys toimialue on Kainuun maakunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää haukkuvien puhdasrotuisten lintukoirien
kasvatusta, jalostusta ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys pyrkii to-
teuttamaan päämääriään järjestämällä linnunhaukkukokeita, näyttelyjä, kurs-
seja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenil-
leen, tiedottamalla sähköisessä mediassa toiminnastaan ja tekemällä muita
yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä toimenpiteitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testament-
teja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväk-
syy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet jäsenet hyväksyy hakemuk-
sesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa hän siitä kirjallisesti yhdistyk-
sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen ko-
kouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi ko-
kouksessaan katsoa sellaisen jäsen eronneeksi, joka ei ole suorittanut jä-
senmaksuaan vuosittain 30.6. mennessä.



KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY:N SÄÄNNÖT

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta saada mi-
tään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosikokous päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuo-
tuisen jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksuja.

5.  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut pu-
heenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosiko-
kousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähin-
tään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohta-
ja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
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8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivä-
nä helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella var-
sinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen pu-
heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 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 toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jä-
senmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
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10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouk-
sen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hy-
vissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yh-
distyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä an-
netuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouk-
sen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa    23.2. 2018


