DOGO ARGENTINO CLUB FINLAND RY

SÄÄNNÖT

YLEISTÄ
1. Yhdistyksen nimi on Dogo Argentino Club Finland ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on dogo argentino -rotuisten koirien kasvatuksen, jalostuksen ja harrastustoiminnan edistäminen sekä tiedon jakaminen Suomessa. Yhdistys on jäsenenä Uudenmaan
kennelpiiri ry:ssä, Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:ssä sekä dogo argentinojen rotujärjestössä, joiden lisäksi yhdistys voi liittyä muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin. Toimialueena on koko Suomi.
3. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan kokoamalla ja julkaisemalla rotua koskevia tietoja, harjoittamalla jalostusneuvontaa, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä, järjestämällä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia
sekä kokeita ja kilpailuja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.
4. Jäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, jonka syyskokous on päättänyt. Jäsenmaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa, kuin vasta jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Perhejäsenet eivät saa mahdollista julkaisua,
mutta ovat äänioikeutettuja.
JÄSENYYS
5. Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen hallituksen suostumuksella yksityiset henkilöt. Jäsenet
ovat vuosijäseniä, perhejäseniä ja ainaisjäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka
joku perheenjäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Jäseneksi voi liittyä myös kesken kalenterivuoden.
Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista ja ovat
äänioikeutettuja.
Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen
toimittamalla 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, kirjallisen
valituksen hallitukselle. Erottaminen astuu voimaan valitusajan päätyttyä, mikäli valitus ei mene läpi
eikä erottamista hallituksen puolesta peruta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen lasketaan
tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta tai välittömästi jäsenen niin halutessa. Jo
maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu kalenterivuoden loppuun mennessä.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
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HALLITUS
6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6)
muuta varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksessa on vuosittain erovuorossa kaksi
(2) jäsentä. Ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuorollaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan
valita myös uudelleen. Jäsenten toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta.
Hallituksen puheenjohtajanvaali on joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita hallituksen keskuudesta tai yhdistyksen jäsenistöstä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus
voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita henkilöitä hallituksen kokouksiin,
mutta heillä ei ole äänioikeutta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävät ovat:
 toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta
 edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen
kokoukselle
 kutsua yhdistys sekä varsinaisiin että muihin kokouksiin ja valmistaa niissä käsiteltävät asiat
sekä toimeenpanna kokousten päätökset
 hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksua
 päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista talousarvion rajoissa
 pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta,
kuitenkin huomioon ottaen, mitä näissä säännöissä on muualla sanottu
 laatia toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta
 laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi
 asettaa tarvittavat toimikunnat sekä määrittää niiden tehtävät
 hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat
Hallitus voi halutessaan asettaa avukseen toimikuntia.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
8. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan
vuoden helmikuun loppua tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) päivää ennen kevätkokousta.
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET
9. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään
vuosittain maalis-huhtikuussa, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa.
Kokouskutsu lähetetään kirjeenä, sähköpostilla tai julkaistaan lehdessä sekä julkaistaan nettisivuilla
www.dogoclub.fi.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun kymmenesosa
(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos
jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen ko. kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa kaikilla jäsenillä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen saa edustaa yhdistyksen kokouksessa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä. Tällöin on ao. jäsenen esitettävä kokoukselle
edustamansa henkilön antama valtakirja. Valtuutetun edustajan on oltava edustamansa yhdistyksen
jäsen.
10. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.
3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6. Hyväksytään budjetti ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle.
8. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain
yksimielisellä päätöksellä.
11. Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.
3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto, sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
8. Käsitellään hallituksen ja jäsenistön esittämät asiat.
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain
yksimielisellä päätöksellä.
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SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksessa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat kenneltoimintaa edistävälle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle.
YHDISTYKSEN LAKI
13. Muuten noudatetaan mitä on säädetty.

