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Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n säännöt
Hyväksytty Suomen Bokseriyhdistyksen vuosikokouksessa 8.3.2009.
1§

Yhdistyksen nimi on Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry ja sen
kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta bokserirotuun sekä edistää
jalostamista ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan
koiriaan.

3§

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja ja
neuvottelutilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna
rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi
harjoittaa kahvila, ravintola tai muunlaista anniskelutoimintaa yhdessä
toimipaikassa järjestämissään tapahtumissa. Yhdistys voi myös harjoittaa
julkaisutoimintaa.

4§

Yhdistys on Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:n jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin
kenneltoimintaa harrastaviin yhteenliittymiin.

5§

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä
omistamaan myös kiinteää omaisuutta.

6§

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen bokserirodusta kiinnostunut henkilö, jonka
kelpoisuuden hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi- tai nuorisojäseniä, joiden
talouksien muut jäsenet voivat olla perhejäseniä. Vuosijäsen on vuosittain
jäsenmaksunsa suorittava aikuisjäsen. Kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneestä
nuorisojäsenestä tulee vuosijäsen täyttämisvuottaan seuraavan vuoden alusta
lähtien. Edellä mainituilla jäsenillä, lukuun ottamatta nuoriso- ja perhejäsentä, joka
ei viimeistään äänenkäyttöpäivänä ole täyttänyt kuusitoista (16) vuotta, on
äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

7§

Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön voi yhdistyksen
kokous kutsua äänivaltaiseksi kunniajäseneksi, mikäli kolme neljäsosaa ( ¾ )
annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Lisäksi yhdistyksessä voi olla
asiantuntijajäseniä, joilta ei peritä jäsenmaksua ja joilla ei ole äänestysoikeutta
yhdistyksen kokouksissa. Aikaisemmin vuonna 1971 vahvistettujen sääntöjen
mukaiset jäsenet säilyttävät aikaisemmat oikeutensa.
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8§

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä uusilta jäseniltä perittävän kirjaamismaksun
suuruuden päättää vuosikokous.

9§

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden
päättyessä, jolta hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta Jäseneksi voi päästä
jälleen hakemalla jäsenyyttä hallitukselta. Tästä syystä erotetulla jäsenellä ei ole
valitusoikeutta.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen
sääntöjä. Tästä syystä erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä
toimittamalla yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus hallitukselle
neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jona hän on saanut tiedon
erottamispäätöksestä, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Hallitus voi alistaa
erottamispäätöksensä
yhdistyksen
kokouksen
ratkaistavaksi,
jolloin
erottamispäätöksen tulee saada vähintään kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) annetuista
äänistä tullakseen voimaan. Tässä mainittu äänestys on suoritettava suljetuin
lipuin. Yhdistyksen jäsenyydestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta
yhdistyksen omaisuuteen.

10§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka muodostavat:
1. Puheenjohtaja, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan, ja
2. kuusi (6) muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee määrättyyn tehtävään
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja joiden tehtävät ovat:
a) näyttelytoiminta
b) jäsenasiat
c) taloustoiminta
d) koulutus- ja koetoiminta
e) julkaisutoiminta
f) jalostustoiminta
3. sekä yksi vuosikokouksen valitsema jäsen kunkin alaosaston piiristä ja hänen
varahenkilönsä vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenmäärä on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksikymmentä
(20) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen
tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, jos vähintään kuusi (6) jäsentä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsenet voivat muodostaa tarvittavia
toimikuntia.

11§

Ensimmäisen kerran valittaessa 10§:n 2 kohdan mukaisia hallituksen jäseniä
valitaan
yhdeksi (1) vuodeksi näyttelytoimikunnan,
jäsenasioiden ja
taloustoimikunnan edustajat, ja kahdeksi (2) vuodeksi jalostustoiminnan, koulutusja koetoiminnan sekä julkaisutoiminnan edustajat.

12§

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömän alaosaston, jonka
jäsenmäärä on perustettaessa vähintään viisikymmentä (50) jäsentä. Yhdistyksen
vuosikokous vahvistaa alaosaston säännöt.

13§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin
nostamaan talletettuja yhdistyksen varoja.

14§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus on
annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilin
vastaanottamisesta.

15§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä
kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen lehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai
julkaistava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouspäivää
lukuun ottamatta. Ilmoittamisen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä kun
kokouskutsu tai yhdistyksen lehti, jossa kokouskutsu on julkaistu, on annettu postin
kuljetettavaksi. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla äänivaltaisella
jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja
kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, alaosastojen
johtokunnille ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, kirjaamis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä
tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 10§:n mukaisesti.
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

17§

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko
äänivaltaisten jäsenten jäsenluvusta sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.

18§

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat kenneltoiminnan edistämiseen viimeisen
kokouksen määräämällä tavalla.

19§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

20§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
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