SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY SUNNOT
10 Yhdistyksen nirni, kotipaikka ja toirninta-alue
a
Yhdistyksen nimi on Suornen Schipperkekerho ry, josta kansainvalisissa yhteyksisg kaytetaan
nimitysta Schipperke Club of Finland.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, poytakirjakielens suomi.
20 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnanlaatu
a
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistaa schipperke-koirarodun harrastusta, kasvatusta ja
jalostusta Suomessa.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan jarjestamalla keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia,
nayttelyita, kokeita ja kilpailuja, seka harjoittamalla julkaisutoimintaa, seuraamalla rotuun liittyvaa
kenneltoimintaa ja sen kehitysta seka Suomessa etta ulkomailla. Jarjestamalla jalostustarkastuksia,
keraamalla ja jakamalla tietoa seka pitamalla kirjaa rodun terveystilanteesta.
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimalla jasenmaksuja, toineenpanemalla
asianmukaisella luvalla rahankerayksia, arpajaisia, yleisia huvitilaisuuksia seka ottamalla vastaan
lahjoituksiaja jalkisaadoksia.
Yhdistys on oikeutettu hankkimaanja omistamaan kiinteaa ja irtainta omaisuutta.
30 Yhdistyksen suhteet muihin jarjestoihin
Yhdistys toimii yhteistyosd rotujarjestond Suomen Kaapiokoirayhdistys-Finlands
Dvarghundsforening ry:n seka Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubbeb ry:n kanssa.
a
Yhdistys voi liittya jaseneksi myos muihin toimintansa tarkoitusperia hyodyntaviin jarjestoihin.
40 Yhdistyksen jasenet
Yhdistyksen jasenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, tuomari-, ainais- tai kunniajasenia.
Vuosijaseneksi paasee yhdistyksen hallituksen hyvaksyma 18 vuotta tayttanyt henkilii suoritettuaan
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jasenmaksun.
Perhejaseneksipaasee hallituksen hyvaksyma henkilo, joka kuuluu vuosijasenen perheeseen ja
asuu taman kanssa samassa taloudessa, suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman
jasenma ksun.
Nuorisojaseneksipabee hallitukse4n hyvaksyma alle 18 vuotias henkilo suoritettuaan yhdistyksen
vuosikokouksen vahvistaman jasenmaksun.
Ainaisjaseneksi paasee yhdistyksen hallituksen hyvaksyma 18 vuotta tayttanyt henkilo
suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman vuosijasenen jasenmaksun
kymmenkertaisena.
Tuomarijbeneksi voidaan kutsua rodun ulkomuototuomari. Hanella ei ole kokouksissa aanioikeutta
eika hanelta perita jasenmaksua.
Kunniajaseneksi voidaan hallituksen esityksesta kutsua henkilo joka, joka merkittavalla tavalla on
edistanyt yhdistyksen tarkoitusperia. Hallituksen esitys alistetaan yhdistyskokouksen
hyvaksyttavaksi. Kunniajasenella on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin wuosijasenilla,
mutta han ei suorita jasenmaksua.
Jasen voi erota yhdistyksesta ilmoittarnalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyskokouksen poytakirjaan. Mikali jasen on jattanyt jasenmaksunsa
maksamatta huhtikuun loppuun mennessa, voi hallitus katsoa hanet eronneeksi.

c

Jasen voidaan erottaa yhdistyksesta jos han rikkoo yhdistyksen saantoja vastaan tai menettelyllaan
yhdistyksessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, taikka rikkoo
elainsuojelua koskevaa lainsaadantoa tai toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti, taikka on erotettu
Suomen Kaapiokoirayhdistys-i Finlands Dvarghundsforening ry:sta tai Suomen Kennelliitto-Finska
Kennelklubben ry:sta. Erottaminen kasitellaan yhdistyksen kokouksessa ja erottamispaatoksen on
saatava 34 enemmisto annetuista aanista.

55 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistaan tammikuun
30. paivaan mennessa. Tilintarkastajientulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistaan
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
69 Yhdistyksen hallintoelimet
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus.
c
Yhdistyksen ylinta paatantavaltaa kayttaa yhdistyskokous.
79 Yhdistyskokous / yhdistyskokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen yhdistyskokoukseen, vuosikokoukseen joka pidetaan
maaliskuussa.
Yhdistys kokoontuu ylimaariiseen yhdistyskokoukseen hallituksen kutsusta, tai kun vahintaan 1/10
yhdistyksen aanioikeutetuistajasenista sita kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian
kasittelya varten vaatii
Ylimaaraisessa kokouksessa voidaan kasitella vain kokouskutsussa mainittuja asioita.
Kokouskutsu toimitetaan kaikillejasenille postitse kirjallisesti tai julkaistuna yhdistyksen virallisessa
jasenlehdessi viimeistaan kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyskokouksessa jokaisella vuosi-, perhe-, ainais- ja kunniajasenella on yksi aani, minka lisaksi

jokainen mainituista jasenista voi valtakirjalla edustaa kahta(2) vuosi, perhe-, ainais-ja kunniajasenta.
Nuorisojasenelle annetaan aanioikeus viisitoista (15) vuotiaana.
Kaikki asiat, joista nama saannot ei toisin maaraa, ratkaistaan avoimella aanestyksella, mikali
lippuaanestysta ei vaadita, seki yksinkertaisella aanten enemmistolla.
ant en mennessa tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuaanestyksessa arpa ja muissa asioissa
puheenjohtajan mielipide.
89 Vuosikokouksessa kasiteltavat asiat
Kokouksen avaus
Todetaan kokousedustajienaanivaltaisuus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) poytakirjan tarkastajaa ja kaksi ( 2 )
aantenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuusja paatosvaltaisuus
Hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys
Hyvaksytaan toimintakertomus, tilinpaatos ja kuullaan tilintarkastajien lausunto
Paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja muille
vastuuveIvoIlisiHe.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, seka seuraavan vuoden jasenmaksut.
Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
Valitaan hallituksenjasenet erovuorossa olevien tilalle ja kaksi ( 2 )varajasenta.
e
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidan varahenkilons.3.
Valitaan henkilot kenneljarjestojen kokouksiin.
Kasitellaan hallituksen kokoukselle tekemat esitykset ja aloitteet.

o

e

Kasitellaan jasenten tekemat aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1.helmikuuta mennessa.
Kasitellaan muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vahintaan maaraenemmistollaannetuista
aanista huomioon ottaen yhdistyslain 23 pykalan maaraykset.

95 Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten vali.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajaja kuusi (6) jasenta seka kaksi (2) varajasentii.
o
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaanja varsinaiset jasenet kolmeksi vuodeksi siten, etta
erovuorossa on vuosittain kaksi (2) hallituksen jasenta. Kahtena ensimmaisena vuonna
erovuoroiset maarataan arvalla, taman jalkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Varajasenet
valitaan vu~deksikerrallaan.
o
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myos hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on paatosvaltainen kokouksen koollekutsujan tiedotettua kokouksen ajasta ja paikasta
hallituksen paatbksen mukaisella tavalla puheenjohtajalle, jasenille ja varajasenille seka kun
puheenjohtajatai v a r a p u h ~ j o h t a j aja kolme (3) hallituksen jasenta tai varajasenta on Iasna.
Varajasenilla on Iasnaolo-oikeus ja heidan asettumisensa varsinaisten jasenten tilalle hallitukseen
maariiytyy saadun aanimaaran perusteella.
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella aantenenemmistolla. ant en mennessa
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessa sihteerin kanssa.
Hallituksen tehtavana on muun muassa:
- Hoitaa yhdistyksen toimintaa naiden saantojen ja yhdistyksen kokousten paatosten mukaan.
- Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset seka valmistella niiaa kasiteltavat asiat.
- Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta seka huolehtia kirjanpidon ja tilinpaatoksen
valmistumisesta.
- Edustaa yhdistysta seka kantaa ja vastata sen puolesta.
- Hoitaa tiedotus ja koulutustoimintaa.
- Pitaa yhteytta muihin kenneljarjestoihinja edustaa yhdistysta.
- Hyvaksya yhdistyksen jasenet saantojen 45 mukaisestija pitaa jasenluetteloa ja Wattaa jasenten
erottamisesta naiden saantojen 45 asettamissa rajoissa.
- Nimeta vuosittain tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.
105 Saantojen muutos
Paatos naiden saantojen muutoksesta voidaan tehda vain vuosikokouksen paatoksella.
Saantomuutosehdotus on julkaistava yhdistyksen lehdessa tai kokouskutsussa.
0
Muutosehdotuksen hyvaksytyksitulemiselle vaaditaan 34 enemmisto annetuista aanista.

115 Yhdistyksen purkaminen
Paatos yhdistyksen purkamisesta on tehtava kahdessa perattaisesd yhdistyskokouksessa joiden
valilla on oltava ainakin yksi (1) kuukausi ja joista toisen on oltava vuosikokous.
Purkamispaatoksen on kummassakin kokouksessa saatava 34 enemmisto annetuista aanista.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteroidylle
yhdistykselle tai saatiolle purkamisesta paattavan yhdistyskokouksen paMoksen rnukaisesti.
129 Yhdistyslaki seka muut saannot, maaraykset ja toimintatavat
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain maarayksia vakiintunutta
kokouskaytantoa siten kuin se alan kirjallisuudessa on esitetty. Seka Suomen Kennelliitto ry:n ja
Suomen Kaapiokoirayhdistys-Finlands Dvarghundsforening ry:n ohjeita, maarayksia ja hyvia tapoja.

