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1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Selvitys kokoonkutsutavasta ja ajankohdasta. Todetaan läsnä olevat jäsenet nimilistan
mukaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja
jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2020
(puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
9. Valitaan kuluvalle vuodelle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Valitaan kerholle toimikunnat ja toimihenkilöt:
a) ajokoira-, pk-, toko-, agility-, peko-, näyttely-, rallytoko- ja nuorisojaokset
b) kerhoemännät tai –isännät, lehtitoimikunta, kenttävastaava, jäsensihteeri, webmaster
11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
-

Ehdotetaan yhdistyksen sääntöihin seuraavia muutoksia:

3. Jäsenyys
-Perhejäseniksi pääsevät sellaiset perheenjäsenet, joiden joku muu jäsen on yhdistyksen
vuosi-, ainais- tai vapaajäsen. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä
henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialalla. -

-Perhejäseniksi pääsevät sellaiset perheenjäsenet, joiden joku muu jäsen on yhdistyksen
vuosi-, ainais- tai vapaajäsen. Perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa kuin vuosi-,
ainais- tai vapaajäsen. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä
henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialalla. -Yhdistyksen jäsenyyden menettää:
• se, joka menettää kerhon kunnioituksen ja luottamuksen,
• se, joka rikkoo kerhon sääntöjä,
• se, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta ennen määräpäivää. Hänellä on
kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa. -Yhdistyksen jäsenyyden menettää:
• se, joka menettää kerhon kunnioituksen ja luottamuksen,
• se, joka rikkoo kerhon sääntöjä,
• se, joka on jättänyt jäsenmaksunsa tai muun maksunsa suorittamatta ennen
määräpäivää. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi suorittamalla
jäsenmaksunsa tai muun maksunsa. 4. Hallitus
-Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
kuusi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä. -Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallitus pyritään
muodostamaan siten, että jokainen jaos on edustettuna. 6. Tilit
-Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. -Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta. 7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
-Hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin lähettämällä kutsu viimeistään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä. -Hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin lähettämällä kutsu viimeistään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostilla sekä julkaisemalla kutsu
yhdistyksen nettisivuilla. -

8. Yhdistyksen kokoukset
-Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammimaaliskuun aikana. -Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmimaaliskuun aikana. 9.Vuosikokous
-valitaan:
• kerhopäällikkö ja hänen avukseen vähintään kolmehenkinen toimikunta huolehtimaan
kerhoiltojen ja muiden tilaisuuksien ohjelmasta,
• muut mahdolliset toimikunnat,
• keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus
esittää käsiteltäväksi,
• käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat. -valitaan:
• kerhoemäntä/-isäntä,
• muut mahdolliset toimikunnat sekä toimihenkilöt,
• keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, jotka
hallitus esittää käsiteltäväksi,
• käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat. -Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun. -Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään tammikuun aikana, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
-Kerhon sääntöjen muutosehdotus on aina tehtävä kirjallisesti ja se on annettava vähintään
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle. Hallitus esittää
muutosehdotuksen oman lausuntonsa ohella yhdistyksen kokoukselle. -Kerhon sääntöjen muutosehdotus on aina tehtävä kirjallisesti ja se on annettava
viimeistään tammikuun aikana hallitukselle. Hallitus esittää muutosehdotuksen oman
lausuntonsa ohella yhdistyksen kokoukselle. –
12. Kokouksen päättäminen

