Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimintaalue koko Suomi.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (SKL-FKK) hyväksymä valtakunnallinen
rotujärjestö.
Yhdistyksen tarkoituksena on
•
•
•
•
•
•
•

herättää ja ylläpitää belgianpaimenkoiraharrastusta sekä edistää ja tukea sitä
herättää jäsenistössä innostunutta ja oikeaa belgianpaimenkoiraharrastushenkeä ja pitkäjänteistä
harrastusta rodun parissa
edistää belgianpaimenkoiran käyttöä rodulle tyypillisissä tehtävissä
edistää, johtaa ja valvoa oikeaa jalostamista
edistää rodun oikeaa hoitamista, kasvattamista ja kouluttamista
toimia belgianpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä sekä
ajaa ja valvoa rodun harrastajien yhteisiä etuja.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jalostusneuvonnan ja -tarkastusten avulla
antamalla asiantuntija-apua belgianpaimenkoirien ulkomaille viennissä ja tuonnissa
toimimalla tehokkaassa yhteistyössä rodun piirissä toimivien kasvattajien kanssa
järjestämällä koiranäyttelyitä. luonnetestejä sekä rotuharrastukseen liittyviä kokeita,
rotumestaruuskilpailuita ja otteluita
järjestämällä belgianpaimenkoiraharrastukseen liittyviä koulutus-, valmennus-, neuvinta,
neuvottelutilaisuuksia
keräämällä ja välittämällä rotuun ja rotuharrastukseen liittyvää tietoa
harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa
huolehtimalla belgianpaimenkoiratoimintaan liittyvästä eri yhdistysten välisestä kotimaisesta ja
kansainvälisestä yhteistyöstä
edustamalla belgianpaimenkoirarotua ja valvomalla sen etuja SKL-FKK:ssa ja muissa yhteisöissä
sekä
huolehtimalla toimintansa rahoituksesta

Yhdistys pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat yhdistyksen ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin
syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan.
Yhdistyksen jäsenet voivat alueellista toimintaa tehostaakseen perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja.
Tämä edellyttää vähintään 20 paikallista jäsentä. Yhdistyksen johtokunta hyväksyy uudet paikallisosastot ja
niiden säännöt. Paikallisosastot ovat vastuussa toiminnastaan yhdistyksen johtokunnalle.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennellitto - Finska Kennelklubben ry:een ja Suomen Palveluskoiraliitto
ry:een (SPKL). Yhdistys voi kuulua muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.
3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Yksityiset henkilöt ovat joko vuosi-, perhe- tai kunniajäseniä. Rekisteröidyt yhdistykset ovat aina
vuosijäseniä. Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa
hänen kanssaan. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei
lähetetä yhdistyksen julkaisuja.
Henkilö, joka yhdistyksen toiminnan kannalta on erityisen ansioitunut, voidaan johtokunnan ehdotuksesta
yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsenyyden hyväksyminen edellyttää vähintään 3/4
kannatuksen.
Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä, mutta hän ei suorita
jäsenmaksua.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän
•
•
•
•

on jättänyt eräntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Tällöin erottamisesta päättää johtokunta. Jäsen
voidaan tässä tapauksessa hyävksyä takaisin äseneksi, kun hän on suorittanut laiminlyödyt
jäsenmaksut.
rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti,
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,
rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia.

Muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä johtuvasta erottamisesta päättää yhdistyksen
kokous, jossa pätevää erottamispäätöstä varten tarvitaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Erottamisäänestys suoritetaan aina suljetuin lipuin.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Henkilö,
joka liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko
kalenterivuodelta.
6 Johtokunta
Yhdistyksen toiminnan johtamisesta sekä hallinnosta vastaa johtokunta. Yhdistyksen syyskokous valitsee
johtokunnan puheenjohtajan, kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2)
varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain erovuorossa on puolet. Johtokunnan varajäsenet valitaan
vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja kaikkien johtokunnan jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Johtokunta määrittelee
toimikuntien tehtävät ja toimikunnat ovat vastuussa toiminnastaan johtokunnalle. Johtokunnan kokouksissa
johtokunnan ulkopuolelta valituilla sihteerillä, rahastonhoitajalla ja eri toimikuntien puheenjohtajilla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheejohtajan kutsusta tai kun
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä 3 muuta johtokunnan jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun
johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Johtokunta on vuosittain velvollinen ennen helmikuun 22. päivää antamaan tilintarkastajille tilinpäätöksen
tarvittavine asiakirjoineen sekä edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen.
Paikallisosastojen on toimitettava edellä mainitut asiakirjat yhdistykselle helmikuun 15. päivään mennessä.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomus johtokunnalle viimeistään maaliskuun 1.
päivänä.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous on maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta.
Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat 16 vuotta täyttäneet vuosi-, perhe- ja kunniajäsenet sekä
vuosijäseninä olevat rekisteröidyt yhdistykset. Rekisteröidyn yhdistyksen ääntä käyttää yhdistyksen
kirjallisesti valtuuttama henkilö. Yhdistyksen henkilöjäsen voi edustaa kokouksessa korkeintaan kolmea
muuta yhdistyksen jäsentä. Tällöin on ao. edustajan jätettävä kokoukselle edustamansa henkilön antama
valtakirja.
10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Johtokunnan on kirjallisesti lähetettävä jäsenille kutsu vähintään 14 päivää ennen kokousta.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•

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 tilivalvollisuuden 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

Yhdistyksen syskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kokouksen avaus
kokouksen puheenjohtajan valinta
kokouksen sihteerin valinta
kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
kahden ääntenlaskijan valinta
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
kokouksen esityslistan hyväksyminen
seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman esittäminen
seuraavan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvion esittäminen
johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
johtokunnan puheenjohtajan valinta
johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
kahden johtokunnan varajäsenen valinta
jahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan valinta
muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen sekä
muiden kokouksessa mahdollisesti esille tulevien asioiden käsittely

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Ehdotus yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi asiaksi on kirjallisesti jätettävä
johtokunnalle vähintään kolme kalenterikuukautta ennen kokouspäivämäärää.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Säntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä on sitä
kannattanut ja päätös on asianmukaisesti rekisteröity.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa. Purlamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista
äänistä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Jos päätös yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta on tehty, käytettäköön varat ja omaisuus
viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti vapaaehtoiseen kenneltarkoitukseen.
13. Muut määräykset
Muuten noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä säädetään

