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PAIKALLISOSASTON SÄÄNNÖT
1§ Paikallisosaston nimi ja toimialue
(Paikallisosaston nimi), jäljempänä paikallisosasto,
toimii Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n,
jäljempänä yhdistys, rekisteröimättömänä
paikallisosastona. Paikallisosasto toimii (alueella)
yhdistyksen sääntöjen ja periaatteiden mukaan
sekä on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen
johtokunnalle kuten yhdistyksen sääntöjen 2§
edellyttää.
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Paikallisosaston tarkoituksena on:
- herättää ja ylläpitää
belgianpaimenkoiraharrastusta toiminta-alueellaan
sekä edistää ja tukea sitä,
- herättää jäsenistössä innostunutta ja oikeaa
belgianpaimenkoiraharrastushenkeä ja
pitkäjänteistä harrastusta rodun pariin,
- toimia belgianpaimenkoiraharrastajien
yhdyssiteenä (alueella),
- ajaa ja valvoa rodun harrastajien yhteisiä etuja,
- ohjata ja opastaa jäseniä,
- aktivoida jäsenistöä kilpailu-, näyttely- ja
kurssitoimintaan sekä
- toimia yhdistyksen yhdyssiteenä (alueella).
Tarkoituksen toteuttamiseksi paikallisosasto
- voi järjestää belgianpaimenkoirien koulutus- ja
valmennustilaisuuksia (alueella),
- voi hankkia tarvittavia koulutusvälineitä,
- voi antaa tietopuolista opetusta,
- voi järjestää kerhoiltoja,
- voi julkaista omaa tiedotuslehteä sekä
- toimii aktiivisesti yhteistyössä yhdistyksen kanssa
sekä pitää yhteyksiä muihin paikallisiin
koirayhdistyksiin.
3§ Jäsenet
Paikallisosaston jäsenistö koostuu yksityisistä
henkilöistä, jotka voivat olla
- vuosijäseniä,
- perhejäseniä tai
- kannatusjäseniä.
Paikallisosaston johtokunta hyväksyy uudet
jäsenet. Paikallisosaston vuosijäsenten täytyy olla
myös yhdistyksen jäseniä. Mikäli jäsen eroaa tai
erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä, katsotaan
hänen samalla eronneen tai tulleen erotetuksi
paikallisosaston jäsenyydestä.
Jäsen voi erota paikallisosastosta ilmoittamalla
siitä kirjallisesti tai muulla tavoin johtokunnan
jäsenelle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta paikallisosaston kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voidaan erottaa paikallisosastosta, jos hän
- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta. Tällöin erottamisesta päättää
johtokunta. Jäsen voidaan tässä tapauksessa
hyväksyä takaisin jäseneksi, kun hän on
suorittanut laiminlyödyt jäsenmaksut.
- rikkoo paikallisosaston sääntöjä tai toimii näiden
tarkoitusperien vastaisesti,
- on menettelyllään paikallisosastossa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
paikallisosastoa,
- rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia.
Muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta
jättämisestä johtuvasta erottamisesta päättää
paikallisosaston kokous, jossa pätevää
erottamispäätöstä varten vaaditaan vähintään 2/3
osa annetuista äänistä. Erottamisäänestys
suoritetaan aina suljetuin lipuin.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään
oikeutta paikallisosaston omaisuuteen.
5§ Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous. Henkilö, joka
liittyy paikallisosastoon kesken kalenterivuoden, on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko
kalenterivuodelta.
6§ Johtokunta
Paikallisosaston toiminnan suunnittelusta,
organisoinnista ja valvonnasta sekä hallinnosta
vastaa johtokunta. Paikallisosaston kokous valitsee
johtokuntaan vuosijäsenten tai perhejäsenten
keskuudesta puheenjohtajan. Lisäksi johtokuntaan
valitaan 6 muuta jäsentä kahden vuoden kaudeksi
kerrallaan, joista vuosittain erovuorossa on puolet.
Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan
arvalla ja sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron
mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi johtokunta
nimeää keskuudestaan tai johtokunnan
ulkopuolelta rahastonhoitajan sekä muut
mahdollisesti tarvitsemansa toimihenkilöt,
toimikunnat tai toimintaryhmät, jotka ovat
vastuussa toiminnastaan johtokunnalle.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin
vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on
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vähintään puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja sekä 3 muuta
johtokunnan jäsentä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
7§ Yhteistyö yhdistyksen kanssa
Toiminnan suunnittelusta, yhteistyöstä ja
yhteydenpidosta yhdistyksen kanssa vastaa
johtokunta. Johtokunta nimeää tähän tehtävään
yhteyshenkilön, joka on puheenjohtaja tai muu
johtokunnan jäsen. Yhteyshenkilön tehtäviin
kuuluu yhteydenpito yhdistyksen
paikallisosastovastaavaan sekä paikallisosaston
edustaminen yhdistyksen ja paikallisosaston
yhteisissä kokouksissa.
8§ Paikallisosaston nimen kirjoittaminen
Paikallisosaston nimen kirjoittaa johtokunnan
puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja
yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen
kanssa. Paikallisosaston maksuliikennettä
koskevissa asioissa paikallisosaston nimen
kirjoittaa rahastonhoitaja tai joku muu johtokunnan
määräämä toimihenkilö.
9§ Tilikausi ja tilintarkastus
Paikallisosaston tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausunto johtokunnalle vähintään viikkoa ennen
kokousta.
Johtokunta on vuosittain velvollinen toimittamaan
yhdistykselle edellisen kalenterivuoden
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja pöytäkirjat
sekä muut tarvittavat asiakirjat helmikuun 15.
päivään mennessä.
10§ Paikallisosaston kokoukset
Paikallisosasto kokoontuu johtokunnan kutsusta
varsinaisiin kokouksiin vuosittain syyskuussa ja
tammikuussa sekä ylimääräiseen kokoukseen, kun
johtokunta sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään
1/10 jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii.
Kokouksessa äänioikeus on vuosijäsenillä ja
perhejäsenillä.
Ehdotus kokouksessa käsiteltäväksi ja
päätettäväksi asiaksi on kirjallisesti jätettävä
johtokunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen
kokousta.
Ylimääräisissä paikallisosaston kokouksissa
käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Paikallisosaston kokouspaikan ja -ajan päättää
johtokunta.
11§ Paikallisosaston kokousten koolle
kutsuminen

Johtokunnan on kirjallisesti lähetettävä jäsenille
kutsu vähintään 14 päivää ennen kokousta.
12§ Varsinaiset kokoukset
Tammikuun kokouksen asiana on:
- kokouksen avaus
- kokouksen puheenjohtajan valinta
- kokouksen sihteerin valinta
- kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
- kahden ääntenlaskijan valinta
- kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
- kokouksen esityslistan hyväksyminen
- toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä
tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- tilinpäätöksen vahvistaminen
- johtokunnan ja muiden tilivelvollisten
vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä
- muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden
käsittely ja niistä päättäminen sekä muiden
kokouksessa mahdollisesti esille tulevien asioiden
käsittely
Syyskuun kokouksen asiana on:
- kokouksen avaus
- kokouksen puheenjohtajan valinta
- kokouksen sihteerin valinta
- kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
- kahden ääntenlaskijan valinta
- kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
- seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman
esittäminen
- seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun
suuruudesta päättäminen
- seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvion
esittäminen
- johtokunnan puheenjohtajan valinta
- johtokunnan muiden jäsenten valinta
erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
- kahden tilintarkastajan sekä kahden
varatilintarkastajan valinta
- muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden
käsittely ja niistä päättäminen sekä
- muiden kokouksessa mahdollisesti esille tulevien
asioiden käsittely
Johtokunta on vuosittain velvollinen toimittamaan
yhdistykselle tulevan vuoden toimintasuunnitelman
ja talousarvion syyskuun 30. päivään mennessä.
13§ Sääntöjen muuttaminen ja paikallisosaston
purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai
paikallisosaston purkamisesta tehdään
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paikallisosaston kokouksessa. Päätökseen
tarvitaan vähintään ¾ kannatus äänestyksessä
annetuista äänistä. Muutetut säännöt on lisäksi
asianmukaisesti hyväksytettävä yhdistyksen
johtokunnalla. Ehdotuksen sääntöjen
muuttamisesta tai paikallisosaton purkamisesta
täytyy ilmetä kokouskutsusta. Mikäli paikallisosasto
päätetään purkaa tai se lakkautetaan,
paikallisosaston varat ja omaisuus siirtyvät
yhdistykselle.
14§ Muut määräykset
Muuten noudatetaan yhdistyksen sääntöjä sekä
sitä, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.
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