Liite kokouskutsuun:
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT
6§ Jos yhdistyksen jäsen ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai
tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on
erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus
erottaa hänet yhdistyksestä.
Muutosehdotus:
Jos
yhdistyksen
jäsen
ei
ole
suorittanut
jäsenmaksuaan
tilikauden/toimintavuoden loppuun mennessä, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä
vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen
Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet
yhdistyksestä.
8§ Tili- ja toimintavuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään
kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen
tilintarkastajille ennen tammikuun 20. päivä. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle
osoitettu tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen tammikuun loppua.
Muutosehdotus: Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään
kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen
toiminnantarkastajalle ennen helmikuun 20. päivä. Toiminnantarkastajien tulee antaa
vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen helmikuun loppua.
9§ Vuosikokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen helmikuun
15. päivään ja kesäkokoukseen elokuun 15 päivään mennessä.
Muutosehdotus: Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen
huhtikuun 15. päivään mennessä. Hallitus kutsuu jäsenet vuosikokoukseen vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta joko kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
10§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tili vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi.
8. hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali.
Erovuorossa olevien tilalle, valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä.
9. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien vaali.

11. Määrätään yhdistyksen edustajat kotipaikkansa kennelpiirin kokouksiin.
12. Hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat.
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kesäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. esitetään hallituksen tekemä toimintasuunnitelma syksyksi
5. valitaan tarvittavat toimihenkilöt
6. hallituksen päätettäväksi esittämät asiat
7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Muutosehdotus:
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään tili vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi.
8. hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali.
Erovuorossa olevien tilalle, valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä.
9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien vaali.
11. Määrätään yhdistyksen edustajat kotipaikkansa kennelpiirin kokouksiin.
12. Hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat.
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12§ Hallituksen tehtävät:
1. Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
2. Kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi
määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
3. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta , edustaa yhdistystä sekä ottaa kantaa ja
vastata yhdistyksen puolesta.
Muutosehdotus:
1. Hoitaa yhdistyksen tiedottamisen ja muut juoksevat asiat
2. Kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi
määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
3. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä ottaa kantaa ja
vastaa yhdistyksen puolesta.

