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Voimassaolevat säännöt: 30.03.2022 12:55:29
1 § Yhdistyksen nimi, kieli ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuopion Rallykoirat ry, virallisena lyhenteenä
voidaan käyttää KuRa ja näissä säännöissä käytetään nimitystä
yhdistys. Kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksen kieli on suomi.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys on kotipaikkansa kennelpiirin jäsen, sekä Suomen
Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Yhdistys voi
tarkoituksensa toteuttamiseksi kuulua jäsenenä myös muihin
yhdistyksiin tai niiden alaisuuteen.
Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä
edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa Pohjois-Savon Kennelpiirin
alueella
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen
koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja
kasvatustilaisuuksia, huolehtii osaltaan koiraharrastustoiminnasta
järjestämällä kilpailuja, toimii yhdessä muiden koiraharrastajien
kanssa, voi julkaista jäsenlehteä ja/tai ylläpitää nettisivustoa ja
ylläpitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin. Yhdistys harjoittaa myös
kenneltoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianomaisen luvan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää keräyksiä ja arpajaisia ja omistaa tai
vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta. Yhdistys kerää jäsenmaksua jäseniltään.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinainen jäsen, kannatusjäsen ja
kunniajäsen.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäseniksi varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy
kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi voi
liittyä kesken toimikautta. Vain varsinaisilla jäsenillä on
äänioikeus yhdistyksen virallisissa kokouksissa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen
virallisissa kokouksissa.
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Jäsenellä itsellään on velvollisuus huolehtia ajantasaisten
yhteystietojen ilmoittamisesta yhdistykselle.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota milloin tahansa yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jos jäsen jättää suorittamatta erääntyneen jäsenmaksun kahdesta
muistutuksesta huolimatta, toimii yhdistyksen sääntöjen tai
tarkoitusperien taikka hyvien tapojen vastaisesti, on yhdistyksen
hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen
tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai
erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. Henkilö, joka
on erotettu, voidaan hyväksyä uudestaan jäseneksi, kun erottamisesta
on kulunut kolme (3) vuotta. Henkilö, joka joudutaan erottamaan
jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi, voidaan hyväksyä yhdistyksen
jäseneksi, kun hän suorittaa maksamattoman jäsenmaksun sekä kuluvan
kauden jäsenmaksun.
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kannatusjäsen saa itse
määrätä summan, jolla haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Jäsenmaksut ja maksumuistutukset lähetetään sähköpostitse.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4
varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain syyskokouksessa.
Hallituksen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous
valitsee hänen tilalleen tarvittaessa uuden hallituksen jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei
äänioikeutta muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Sivu: 3(4)
Yhdistyksen kokous erottaa ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus
ei voi itse erottaa jäseniään tai valita uusia jäseniä hallitukseen.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin,
rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.
8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen, hallituksen laatima toimintakertomus ja hallituksen
pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niinpäättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen
kokouksiin voi osallistua vain henkilökohtaisesti, valtakirjoja ei
hyväksytä.
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
pidetään syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen
saatuaan kutsuttava kokous koolle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu
jäsenille sähköpostitse.
11 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
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2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa 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. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä 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 sen varat samaan
tarkoitukseen.

