Oulun seudun hirvikoirayhdistys ry

Oulun seudun hirvikoirayhdistys säännöt.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA.
Yhdistyksen nimi on Oulun seudun hirvikoirayhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista
lyhennettä OSHY. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU.
Yhdistyksen tarkoitus on Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella edistää hirvikoirien käyttöä
metsästyksessä ja kehittää hirvikoiria paremmin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Tarkoitustaan
yhdistys toteuttaa ohjaamalla rotujen valistus- ja jalostustoimintaa, järjestämällä kursseja,
pitämällä koe- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja levittää alan tietoutta. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, järjestää
maksullisia huvitilaisuuksia ja koiranäyttelyitä sekä harjoittaa pienimuotoista talkootyötä. Yhdistys
on hirvikoirarotuja edustavien rotujärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n jäsen.
Yhdistyksen kieli on suomi.

3. JÄSENET JA JÄSENYHDISTYKSET.
Yhdistyksen jäseninä voivat olla hirvikoiratoimintaa harrastavat yksityiset henkilöt, sekä toimintaa
tukevina yhdistyksinä rekisteröidyt yhdistykset tai oikeuskelpoiset metsästys-seurat, joista
käytetään nimitystä jäsenyhdistys. Henkilöjäsenet ovat joko vuosi- tai kunniajäseniä ja
jäsenyhdistykset vuosijäseniä. Henkilöjäsenet ja jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Hakemuksen liitteenä tulee olla jäsenyhdistyksellä luettelo yhdistyksen
luottamus- ja toimihenkilöstä. Jäsenyhdistyksen tulee jättää vuosittain toimintakertomus
vuosikokoukselle helmikuun loppuun mennessä. Jäsenen tulee kenneltoiminnassaan noudattaa
lakia, hyvää tapaa, Suomen Kennelliiton-Finska Kennelklubben ry ja tämän yhdistyksen sääntöihin
perustuvia ohjeita ja määräyksiä. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi
hirvikoiratoiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) vuosikokouksessa annetuista äänistä.

4. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU.
Jäseniltä ja jäsen yhdistyksiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, suuruudesta
päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.
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6. HALLITUS.
Yhdistyksen asioista huolehtii hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 2-vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä, sekä
yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain yksi
kolmasosa (1/3) hallituksen varsinaisista ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Kahdella ensimmäisellä
kerralla erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Hallituksen varsinaisille jäsenille tiedotetaan
kokouksesta vähintään seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin. Postitus tapahtuu kirjeellä tai
sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestittämällä. Estyneenä olevan hallituksen varsinainen jäsen
huolehtii varajäsenen kutsumisesta kokoukseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen
jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT.
Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja yhdistyksen yleiseen kokouksen perustuvia
päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta.
2. Valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin, rahastonhoitajan ja jaostojen puheenjohtajat sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt.
3. Esittää yhdistyksen vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen perustettavaksi tai
lakkautettavaksi tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja. Jaostot toimivat hallituksen alaisina.
4. Valmistaa ja esittää vuosikokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
toiminnantarkastajien lausunnon ja vuosikokouksen hyväksynnän jälkeen toimittaa PohjoisPohjanmaan Kennelpiiri ry:lle toimintailmoituksen.
5. Valmistella ja esittää muut vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
6. Käsittelee yhdistyslain (12§ jäseneksi liittyminen ja 135§ yhdistyksestä eroaminen 145§
yhdistyksestä erottaminen) mukaiset asiat.
7. Jäsenluettelon pitäminen yhdistyslain mukaisesti.
8. Valitsee edustuskoirat ystävyysotteluun.
9. Kokeiden ja näyttelyiden järjestäminen.

8. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja kaksi henkilöä yhdessä.

9. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
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10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- helmikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa, siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaiselle vuosi- ja kunniajäsenellä yksi (1) henkilökohtainen ääni. Lisäksi
henkilöjäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä jäsentä ja yhtä jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksellä on
kokouksessa kolme ääntä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilö vaaleissa kuitenkin arpa.

11. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai virallisesti paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.

12. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus.
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja 2 toimikaudeksi.
9. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
11. Määritellään tarvittavat jaostot toimintakaudelle.
12. Edustajan ja varahenkilön valinta kennelpiirin kokoukseen.
13. Edustajien ja varahenkilöiden valinta rotujärjestöjen kokouksiin.
14. Ehdokkaat kennelpiirin ja rotujärjestöjen toimihenkilövalintoihin.
15. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. (Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan
sisällyttää vuosikokoukseen.)
16. Muut asiat.
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13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa suoritetaan
yhdistyslain 40§ mukaiset selvitystoimet ja jäljelle jääneet varat luovutetaan Pohjois-Pohjanmaan
Kennelpiiri ry:lle.
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