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1 §.
Yhdistys on kennelharrastusyhdistys ja sen nimi on
Cockeriharrastajat ry. Sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys voi kuulua
jäsenenä muihin kenneljärjestöihin ja -yhdistyksiin.

2 §.
Yhdistyksen toimialue käsittää Helsingin seudun kennelpiirin alueen
ja sen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta toimialueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia,
koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita.

3 §.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
sekä perustaa rahastoja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4 §.
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki hallituksen hyväksymät
henkilöt. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- tai kunniajäseniä.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15
vuotta. Kun hän on täyttänyt 15 vuotta, hänet siirretään ilman eri
anomusta vuosi- tai perhejäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole
äänioikeutta.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku perheenjäsen on
yhdistyksen vuosijäsen. Perhejäsen ei saa yhdistyksen tiedotteita.
Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen
määräämät jäsenmaksut.
Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen
perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti
edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen on
jäsenmaksusta vapaa.

5 §.
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla ero merkittäväksi yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Eronneella ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen
päätöksellä, jos hän ei ole suorittanut maksettavaksi määrättyä
erääntynyttä jäsenmaksuaan taikka jos hän on toiminnallaan
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella oleellisesti vaikeuttanut
yhdistyksen toimintaa.

6 §.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen, jonka syyskokous
valitsee kahdeksi vuodeksi, kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet (2) määrätään arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on
päätösvaltainen kolme (3) jäsenisenä. Hallitus valitsee sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.
Taloudenhoitaja voi olla myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

7 §.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai
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sihteeri. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan kirjoittamaan
yhdistyksen nimen yksin.

8 §.
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

9 §.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa sekä syyskokous
loka-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana.
Kutsu varsinaisiin kokouksiin julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla
tai sähköisiä viestimiä käyttäen viimeistään 14 päivää ennen
kokousta.

10 §.
Jäsenmaksunsa maksanut jäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin
joko fyysisesti paikalla ollen tai reaaliaikaisen kuva- ja
ääniyhteyden (jäljempänä etäyhteys) avulla. Yhdistyksen hallitus
järjestää tarvittavat tekniset yhteydet kokouspaikalle.
Etäyhteysmahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa ja samalla
annettava riittävät ohjeet etäyhteyden käyttämiseksi.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös valtakirjaedustuksella.
Valtakirjan saajan tulee itse olla yhdistyksen äänivaltainen jäsen
ja fyysisesti läsnä kokouksessa.
Valtakirjoilla voi kuitenkin edustaa enintään 1/10 yhdistyksen
äänivaltaisten jäsenten kokonaismäärästä, mukaan lukien valtakirjan
saajan oma ääni. Epäselvissä tapauksissa kokous päättää
hyväksytäänkö valtakirjoja vai ei.
Hallitus päättää kunkin kokouksen osalta valtakirjan sisällön ja
muodon. Valtakirjapohja pitää liittää kokouskutsuun.

11 §.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Läsnäolijoiden toteaminen (paikalla/etäyhteydellä osallistujat) ja
valtakirjojen tarkastaminen
- Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Esitetään toimintakertomus
- Esitetään tilikertomus
- Esitetään toiminnantarkastajan lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili-ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- Valitaan yhdistyksen edustajat eri kenneljärjestöihin
- Käsitellään hallituksen päätettäväksi esittämät asiat
- Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- Läsnäolijoiden toteaminen (paikalla/etäyhteydellä osallistujat) ja
valtakirjojen tarkastaminen
- Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
- Määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi
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- Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle
toimintavuodelle
- Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
toiminnantarkastaja (1) ja hänelle varahenkilö
- Käsitellään hallituksen päätettäväksi esittämät asiat
- Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat

12 §.
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää
ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kutsu ylimääräiseen
kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla tai sähköisiä
viestimiä käyttäen seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Ylimääräisissä kokouksissa päätetään vain kutsussa mainituista
asioista.

13 §.
Äänestykset. Kaikki asiat, joista ei näissä säännöissä ole toisin
määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys
tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa
arpa. Kokouksessa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa
maksaneella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana
tai reaaliaikaisen kuva- ja ääniyhteyden (etäyhteys) välityksellä
kokoukseen osallistuttaessa sellaisilla tavoilla, jotka kokous
katsoo täyttävän Yhdistyslain 17 § vaatimukset. Mikäli äänivaltainen
jäsen on antanut kyseistä kokousta koskevan, 10 § mukaisen
valtakirjan mutta osallistuu kuitenkin itse kokoukseen
etäyhteydellä, mitätöidään hänen antamansa, kokousta koskeva
valtakirja.

14 §.
Sääntöjen muutos. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen
kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos
muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Kirjallinen
perusteltu muutosehdotus on jätettävä hallitukselle, joka oman
lausuntonsa ohella antaa asian kokouksen päätettäväksi.
Ennen näiden sääntöjen voimaan astumista ne on hyväksyttävä Suomen
Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry:n kokouksessa.

15 §.
Yhdistyksen purkaminen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajalla toisiaan seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen
varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin
kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä
edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen
jälkimmäisen purkamiskokouksen päätöksen mukaan.

16 §.
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


