Suomen Hollanninpaimenkoirat ry sääntömuutosehdotukset
Paksunnetut oranssit kohdat ovat hallituksen alkuperäisiä muutosehdotuksia, mitkä on
esitetty jäsenistölle Holsku 2/2020-lehdessä.
Punaisella kirjoitetaan kokouksessa tehdyt muutokset.

2 § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyössä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n
ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kanssa edistää rodunomaisten ja terveiden
hollanninpaimenkoirien kasvatusta, koulutusta ja käyttöä sekä harrastus- että käyttökoirina.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
- järjestämällä koulutustilaisuuksia
- järjestämällä näyttelyitä ja kokeita
- antamalla opastusta ja neuvoja rodun jalostukseen, kasvatukseen, hoitoon ja koulutukseen
liittyvissä asioissa
- harjoittamalla tiedotustoimintaa
- ylläpitämällä yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin sekä muilla tarkoitustaan
edistävillä tavoilla
Lisäys:
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
- harjoittaa ravintola- ja kanttiinitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa

Kokouksen kommentit: Poistetaan maininta ravintolatoiminnasta, muuten OK
hallituksen ehdotus.

Näin sanotaan Yhdistyslaissa 5§
Taloudellinen toiminta:

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen
säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on
pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Jäsenet ovat varsinaisia, nuoriso-,
perhe-, pentue-, kannatus- tai kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö.Varsinaisella jäsenellä
on äänioikeus.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 15-vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä on puhe- mutta
ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Nuorisojäsenestä tulee suostumuksensa
mukaisesti varsinainen jäsen hänen täytettyään 15 vuotta. Hän maksaa nuorisojäsenen
jäsenmaksua sen vuoden loppuun, jonka aikana täyttää 15 vuotta.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yli 15-vuotias, samassa taloudessa varsinaisen jäsenen
kanssa asuva henkilö. Perhejäsenellä on muutoin samat oikeudet kuin varsinaisella
jäsenellä, mutta hän ei saa yhdistyksen julkaisuja.
Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä kasvattajan ilmoittama pennun ostaja tämän
suostumuksella. Pentuejäsenyys kestää liittymisvuoden loppuun. Tämän jälkeen jäsenyys
jatkuu jäsenen suostumuksella varsinaisena-, nuoriso- tai perhejäsenenä. Yli 15-vuotiailla
pentuejäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa. Muutos: Kannatusjäsen ei saa yhdistyksen painettuja julkaisuja eikä
hänellä ole muita varsinaisen jäsenen etuuksia. HYVÄKSYTTY
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Mikäli kunniajäseneksi
kutsutaan yhdistyksen varsinainen jäsen, tämä säilyttää äänioikeutensa. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

Etäjäsen: Ulkomailla asuva henkilö, joka haluaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja
seurata sen toimintaa etänä mm. sosiaalisen median kautta. Etäjäsen ei saa
yhdistyksen painettuja julkaisuja eikä hänellä ole muita varsinaisen jäsenen
oikeuksia. Etäjäsenellä ei ole osallistumisoikeutta yhdistyksen kokouksiin. EHDOTUS:
HYVÄKSYTTY

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero tulee
voimaan, kun eroilmoitus on jollakin edellä mainituista tavoista saapunut yhdistykselle. Jos
jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan huhtikuun loppuun mennessä, hänet voidaan
hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Muutos: Jäsen voidaan tässä
tapauksessa hyväksyä takaisin jäseneksi saman vuoden aikana, kun hän on
suorittanut laiminlyödyt jäsenmaksut. HYVÄKSYTTY Jos jäsen toimii yhdistyksen
sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen
toimintaa, yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen. Erottamiseen vaaditaan 2/3
kokouksessa annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole
oikeutta yhdistyksen varoihin.

5 § Jäsenmaksut
Yhdistyksen syyskokous päättää eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruuden. Syyskokous
määrää liittymismaksun suuruuden. Jäsenmaksu tulee maksaa huhtikuun loppuun
mennessä. Ehdotus: Jäsenmaksu tulee maksaa maaliskuun loppuun mennessä.
HYVÄKSYTTY Muutos: Oikeus jäsenlehteen lakkaa, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu
huhtikuun loppuun mennessä. HYVÄKSYTTY Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun
suorittamisesta. Muutos:Ulkomaisen jäsenen jäsenmaksuun voidaan lisätä
kohtuullinen lisä postimaksujen kattamiseksi. EI HYVÄKSYTÄ

11 § Yhdistyksen kokoukset
Muutos: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. HYVÄKSYTTY
Kommentti: poistetaanko postitse ja ennen kokousta maininnat?Yhdistys kokoontuu
vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään Muutos:
helmi-toukokuussa (ennen maalis-huhtikuussa) EHDOTUS: maalis-toukokuu
HYVÄKSYTTY ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on
pidettävä mahdollisimman pian, kun vaatimus sen järjestämisestä on kirjallisesti esitetty
hallitukselle. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on
tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä
ja syyskokouksen osalta heinäkuun loppuun mennessä.

13 § Kevätkokousasiat
Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut sekä tarkastetaan valtakirjat
3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
7. Esitetään tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan
toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
10. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajat
11. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty
kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä (tässä ei muutosehdotusta,
mutta mikäli kevätkokouksen ajankohtaa muutetaan, tätä kohtaa joudutaan ehkä
myös aikaistamaan). EI TARVITA
12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24 §:n määräykset

