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SYYSKOKOUS
Aika

19.11.2022 klo 16.00

Paikka

WPK-talo, Kymenkartanonkatu 2, Heinola

Käsiteltävät asiat
Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksesta erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Kari Kuivalainen, Kaisa
Heikkerö (ei ole käytettävissä) ja Jonna Salomaa sekä varajäsenet Kaisa
Sormunen ja Laura Tammenlehto.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

9. Valitaan vesipelastus- ja harrastustoimikuntaan erovuoroisten tilalle
Vepe- ja harrastustoimikunnasta erovuorossa Liina Lehtonen ja Milja HannuKuure sekä varajäsen Laura Tammenlehto.
10. Valitaan jalostustoimikuntaan erovuoroisten tilalle
Jalostustoimikunnasta erovuorossa ovat Anne Ikonen ja Jonna Räisänen sekä
varajäsenet Heidi Lehtonen ja Ritva Nurmi.
11. Sääntömuutokset
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Hallitus esittää syyskokouksen päätettäväksi seuraavat sääntömuutokset:
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen: Jäsenellä on oikeus erota
yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi
erottaa jäsenen
1. jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on
muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut,
2. jos jäsen on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toimiessaan menetellyt
yhdistystä tai sen mainetta vahingoittaen,
3. jos jäsen on syyllistynyt eläinsuojelurikkomukseen tai –rikokseen taikka
toimintaan, josta on seurannut Suomen Kennelliitto Ry:n kurinpitolautakunnan
eettisen lautakunnan asettama rangaistus tai
4. jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut: Varsinaisen ja perhejäsenen liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous kummallekin
jäsenryhmälle erikseen. Lisäksi syyskokous päättää ensimmäisen vuoden
alennetun jäsenmaksun suuruuden uusille jäsenille. Jäsen- sekä
liittymismaksut on suoritettava helmikuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksuja. Halvemman ensimmäisen vuoden jäsenmaksun
päättää syyskokous niille jäsenille, joiden osalta jäsenen omistaman pennun
kasvattaja maksaa kerralla koko kasvattamansa pentueen omistajien
jäsenmaksut.

6 § Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi
(2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi
kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että kolme
(3) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus
ratkaistaan arvalla, sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa
asettaa toimikuntia. Vesipelastus- ja harrastustoimikuntaan sekä
jalostustoimikuntaan valittujen jäsenten erovuoroisuus kuten hallituksen.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua
koolle puhelimitse. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja
lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla enemmistöllä. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
12. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

13. Kokouksen päättäminen

29.8.2022
Hallitus

