Kanakoirakerho – Hönshudssektionen ry / rf
YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T
PRH:n rekisterinumero 141.333
Yleistä
1 § Yhdistyksen nimi on Kanakoirakerho - Hö nshundssektionen ja sen
kotipaikkana on Helsinki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry:n alainen rotujä rjestö , jonka toiminta-alueena on Suomi.
Yhdistyksellä voi olla yhteistoimintaa sen tarkoitusta vastaavien kotimaisten ja
ulkomaisten järjestöjen kanssa.
2 § Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on liittä ä yhteen englantilaisten
kanakoirarotujen harrastajia sekä edistä ä rotujen jalostustyö tä silmä llä pitä en
rodunomaisia kä yttö - ja ulkomuoto-ominaisuuksia. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys varaa koe- ja harjoitusmaita, jä rjestä ä kä yttö kokeita ja
kilpailuja, toimeenpanee nä yttelyitä , harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja
julkaisutoimintaa sekä antaa jalostukseen liittyvää neuvontaa.
3 § Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä on suomi.
Jäsenyys
4 § Yhdistyksen jä senet ovat koejä seniä , vuosijä seniä , perhejä seniä ,
vapaajä seniä , kirjeenvaihtajajä seniä tai kunniajä seniä . Yksityinen henkilö
voidaan hyvä ksyä koejä seneksi tai vuosijä seneksi kirjallisen hakemuksen
perusteella. Koejä sen voidaan hyväksyä vuosijäseneksi kirjallisen hakemuksen
perusteella, kun hän on koiran ohjaajana osallistunut kanakoirakokeeseen.
Perhejä seneksi voidaan hyvä ksyä vuosijä senen kanssa samassa taloudessa asuva
henkilö.
Vapaajä seneksi ja kirjeenvaihtajajä seneksi voidaan kutsua yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa tunteva yksityinen henkilö . Yhdistyksen jä senenä 25
vuotta ollut henkilö hyvä ksytä ä n jäsenen hakemuksesta vapaajä seneksi hä nen
tä ytettyä ä n 70 vuotta. Kunniajä seneksi vuosikokous voi kutsua hallituksen
yksimielisen esityksen perusteella yhdistyksen edustamalla harrastusalalla
erityisesti ansioituneen henkilö n.
Vuosikokous voi myö s hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua
kerhon puheenjohtajana toimineen kunniajä senen kunniapuheenjohtajaksi.
5 § Jä sen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen ero tulee voimaan
ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta.
6 § Jä senmaksunsa edellisen toimintavuoden aikana suorittamatta jä ttä nyt jä sen
voidaan hallituksen pä ä tö ksellä erottaa. Jä sen voidaan hallituksen pä ä tö ksellä

erottaa mä ä rä ajaksi tai lopullisesti, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä, hä nen
katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, hän on vaikeuttanut
yhdistyksen toimintaa tai toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai muuten
sopimattomasti. Erottamiseen vaaditaan hallituksen yksimielinen pä ä tö s.
Eronneella tai erotetulla jä senellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
Talous
7 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit pä ä tetä ä n
kalenterivuosittain ja ne on toimitettava toiminnantarkastajille vä hintä ä n kolme
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallisesti
lausuntonsa kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.
8 § Koe- ja vuosijä senen on suoritettava vuosittain jä senmaksu. Perhejä senen on
suoritettava puolet vuosijä senen jä senmaksusta. Vapaajä sen,
kirjeenvaihtajajä sen ja kunniajä sen ovat vapaita jä senmaksun suorittamisesta.
Vuosijä senelle voidaan mä ä rä tä liittymismaksu.
Hallinto
9 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon vuosikokous
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsee puheenjohtajan sekä kuusi varsinaista
jä sentä ja kaksi vuosittain valittavaa varajä sentä . Kahtena ensimmä isenä vuonna
ratkaistaan erovuoroiset kaksi jä sentä arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Varainhoitajan ja sihteerin hallitus valitsee vuodeksi
kerrallaan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on
pä ä tö svaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vä hintä ä n kolme
jä sentä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksessa asia ratkaistaan
yksinkertaisella ä ä ntenenemmistö llä . Ä ä nten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa
arpa, muuten puheenjohtajan mielipide.
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Pankki-, postiym. juoksevia asioita hoidettaessa hallitus voi mä ä rä tä jonkun hallituksen
jä senen, sihteerin tai varainhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
11 § Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä . Hallitus
voi valtuuttaa asiamiehen toimimaan puolestaan. Valtuutus edellyttää, että koko
hallitus on hyväksynyt sen tai valtuutus kä y ilmi hallituksen kokouksen
pö ytä kirjasta.
Hallitus kutsuu yhdistyksen jä senet varsinaisiin ja ylimä ä rä isiin kokouksiin,
valmistelee kokouksissa kä siteltä vä ksi mä ä rä tyt asiat sekä panee tä ytä ntö ö n
niissä tehdyt pä ä tö kset. Hallitus esittä ä vuosikokoukselle edellisen vuoden
toimintakertomuksen, tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon sekä laatii
seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion. Hallitus hyvä ksyy ja kutsuu jä senet,
kunniajä seniä lukuun ottamatta. Hallitus valitsee eri tehtä viä varten henkilö t ja
nimeää toimikunnat ja valvoo, että sovittuja jalostusperiaatteita noudatetaan.

Hallitus valvoo myös rahastojen hoitoa. Hallitus huolehtii yhdistyksen
juoksevista asioista.
Vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous
12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetä ä n viimeistä ä n maaliskuun aikana.
Yhdistyksen hallitus päättää vuosikokouksen paikan.
Kutsu vuosikokoukseen esitetään jäsenille viimeistä ä n kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsu voidaan esittää yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostiviestillä
jäsenlehdessä tai jäsentiedotteessa. Kutsussa on mainittava kä siteltä vä t asiat.
Vuosikokouksessa kä sitellä ä n seuraavat asiat:
- suoritetaan valtakirjojen tarkastus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus ja pä ä tö svaltaisuus
- valitaan kaksi pö ytä kirjan tarkastajaa
- valitaan kaksi ä ä ntenlaskijaa
- esitetä ä n toimintakertomus
- esitetä ä n tilinpä ä tö s ja tilintarkastajien lausunto
- pä ä tetä ä n tilinpä ä tö ksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myö ntä misestä
hallitukselle
- vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, mä ä rä tä ä n koe- ja
vuosijä senen jä senmaksut ja liittymismaksu sekä toimihenkilö iden palkkiot
- valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, joka myö s toimii
yhdistyksen
puheenjohtajana ja hallituksen jä senet erovuorossa olevien tilalle sekä
varajä senet
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidä n varamiehensä
- kä sitellä ä n muut asiat.
13 § Ylimä ä rä inen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus katsoo
sen aiheelliseksi tai kahden kuukauden kuluessa siitä , milloin vä hintä ä n 1/10
jä senistö stä sitä kirjallisella hakemuksella ilmoittamansa asian vuoksi
hallitukselta vaatii. Kutsu kokoukseen toimitetaan samoin kuin kutsu
vuosikokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava kä siteltä vä t asiat.
14 § Asiat, joista ei ole toisin mä ä rä tty (15, 16 §) ratkaistaan yhdistyksen
kokouksessa avoimella ä ä nestyksellä ja yksinkertaisella ä ä ntenenemmistö llä ,
mikä li vä hintä ä n 1/10 lä snä olevista jä senistä ei vaadi suljettua lippuä ä nestystä .
Ä ä nten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen
puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksessa vuosi-, perhevapaajäsenellä ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ä ä ni.
Koejä senellä ja kirjeenvaihtajajä senellä sekä 18 vuotta nuoremmalla jä senellä ei
kuitenkaan ole ä ä nioikeutta. Jä sen, jolla on ä ä nioikeus, saa valtakirjalla edustaa
kahta ä ä nioikeutettua jä sentä .
15 § Nä iden sä ä ntö jen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen pä ä tö s,
jota vä hintä ä n 3/4 annetuista ä ä nistä on kannattanut.

Yhdistyksen purkaminen
16 § Yhdistyksen purkamisesta on pä ä tettä vä kahdessa vä hintä ä n kuukauden
vä liajalla pidettä vä ssä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.
Purkautumispä ä tö kseen vaaditaan vä hintä ä n 3/4 annetuista ä ä nistä .
17 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen omaisuus viimeisen yhdistyksen
kokouksen tekemä n pä ä tö ksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen
edistä miseen.
18 § Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa mä ä rä tä ä n.
19 § Saavutetut jä senetuudet pysyvä t voimassa.

