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'1 § Yhdistyksen nimija kotipaikka
Yhdistyksen nirni on Tampereen §eudun Koirakerho ry ja sen kotipaikka on Tanrpere .

2 § Tarkoitus ja tolminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ediståå hyvää koiranpitoa, koirakuria sekä koiraharrastusia.
Tarkoituksensa loteuttarniseksi yhdistys järjeståä koirakoulutusta, kilpailuja, kokeita,
nåyttelyitä, jäsen- ja yleisötilaisuuksia sekå harjoi§aa julkaisuloimintaa. Toirniniansa
lukemiseksi yhdistys keråä jäsenmaksua. Yhdistys yoi asianmukaisella luvalla jårjeståä
varainkeråyksiä ja arpajaisia, yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiir':teistojå ja irlainta omaisuutta, perustaa rahasto.ia sekä o*aa vastaan lahjoituksia sekå
testarnentteja. Yhdistyksen kilpailu- ja koulutustcimintaan osallistuvat jäsenet ovat
velvollisia osallisturnaan kilpailu- ja koulutustoinnintaan liiltyviin talkoisiin yhdistyksen
kokouksen tarkernmin måärittelemin tavoin enintåån niin monla kertaa vuodessa kuin jäsen
osallistuu kilpailu- ja koulutustoimintaan.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniå ovat varsinaiset jäsenet, perhe*, nuoriso-, ainais- ja kunniajäsenet.
Varsinaiseksijåseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai såätiö,
joka hyvåksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä yksityinen
henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Ferhejåsenellå ei ole
oikeutta yhdistyksen julkaisuihin. Nuorisojäseniå ovat kaikki alle 16-vuotiaat ja heillä ei ole
åänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Ainaisjåsenyys edellyttää varsinaiselta jäseneltä

syyskokouksen påättämån ainaisjäsenen jäsenmaksun kertasuoritusta. Yhdistyksen jåsenet hyväksyy
hallitus. Kunnia.iåseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellå
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kuisua henkilÖ, joka on erityisen ansiokkaasti edisiånyt yhdistyksen tarkoituksen
loteuttarnista

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäseneliå on oikeus erota yhdis§ksesiå ilrnoittamalla siitå kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle laikka ilmoittamalla erosla yhdistyksen kokcuksessa 6erkittävåksi
pöytäkirjaan. Jåsenen tulee rnaksaa jäsenmaksunså helmikuun loppuun mennessä. Mikäli näin ei ole
tapahtunut, jåsen kaisotaan eronneeksi. Jos jåsen toimii yhdissksen sääntojå tai
tarkoitusperiå vaslaan taikka hyvien tapsjen vastaisesti, taijcs;äsen on menettelylläån
yhdistyksesså lai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeufianut yhdissksen toimintaa, an
yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. §rotrtamiseen vaaditaan
täysilukuis*n hallituksen yksinrielin*n pååtös. Jåsenellå, jaka ercaa tai erotetaan
yhdistyksestå, ei ole aikeutta sen yaroihin"

5 § i*iittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jåseniltå, perhe- ja nuoriso.iåseniltå sekä ainaisjåseniltå perittävän
liittymisnnaksun ja vuotuis*n jåsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jåsenryhnnålle pååttäå
syyskokous. Kunniajäsenet eivåt suorit* jäsenmaksuja. Mikäli jäsen llitsy yhdistykseen kesken
kalenlerivuoden, on hän velv*llinen suorittarnaan liittymismaksun ja jäsenmaksun koko kyseiseltä
vuodella.

§ § Hallitus
Yhdistyksen asioita haitaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja, kuusi (§) varsinaista iäsentå ja kaksi {2) varajäsentä. puheenjohtajan ja
varajäsenen toin'likausi on yksi {1) vuosija varsinaisen;äsenen toimikausi on kaksi {2} vuoita"
Hallituksen kolme (3) varsinaista jäsentå on vuosittain crovuorossa" Hallituksen toirnikausi on
kalenlerivuosi. Haliitus valitsee keskuudestaan varapuh*enjohtajan sekå ottaa keskuudestaan tai
ulkcpuolellaan sihteerin, rahastonhoitajan ja rnuut tarvittayat toimihenkilöt" Hallitus
kokoontuu puh*enjohtajan iai hånen estynecnå ollassa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsavat siihen ol*van aihetta lai kun våhintään purolet hallituksen jåsenistä sitä vaatii.
Hallitus on påätÖsvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja våhintåän neljå {4)jäs*ntä on läsnå. Åänestykset ratkaislaan yksinkertalsella åånten enemmrstöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohta.ian ååni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtåvät
Hallituksen tehtävänä on nåitä sååntöjå, varsinaisten kokousten iekemiå pååtöksiå ja antamia
ohjeita ncudattaen:
1. johtaa yhdistyksen toirnintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisi-rutta
2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
3" valita sihteeri ja rahästonhoita.f a ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
4. valmistellaia esittäå kevätkokoukselle edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäåtös ja
tilintarkastajien lausunto
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5. valmistella ja esittåä syyskokoukselle seuraavan vuoden tcimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvic

6. valmistella ja esitiää varsinaisille kokouksille muul niille kuuluyat asiat
7. nimetå yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat
8. pååttåä uusien henkilojäsenten sekå toimikuntien jåsenten hyväksymisestä, sekå
9. tehdä päåtös henkilojäsenen erottamisesta

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdis§ksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jomplkumpiyhdesså sihteerin
tairahasionhoita,ian kanssa. Yhdistyksen hallitus voi myöntää tilinkäyttöoikeuden
rahastonhoi§alle tai nimeämilleen henkilöille.

I § Tilikausija tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annetiava tilintarkastajille viimeisiään kotme (3) viikkoa enncn
kevätkokousia. Tilintarkastajien tule* antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeiståän
viikkoa ennen kevålkokousia. Yhdistyksellå on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi {2)
varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kenallaan.

10 § Yhdis§ksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevåtkokous pidetåån maalis-
huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa halliiuksen måäräåmänå päivänå. Ylimååråinen kokous
pidetäån, kun yhdistyksen kokous niin påättåå tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kyrnmenesosa {l§) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitå hallitukselta
erityisesti ilrnoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
(30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitärnisestå sn esitetty jollekin hallituksen
jåsenelle. Yhdistyksen kokouksissa ovat äånivaltaisia kaikki '16 vuotta tåyttäneel varsinaiset
jåsenet, perhe*, ainais- ja kunniajäsenet Kullakin heistå on käytössåån yksi (1) äåni. Lisåksi
åänivaltainen jåsen voi edustaa valtakirjalla enintåän kahta (2) yhdisiyksen äånivaltaista
jäsentä. Yhdistyksen päatökseksi tulee, ellei näissä säånnöissä ole toisin måärätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista åänistä. Äänten mennessä tasan ralkaisee
kokouksen puheenjohtajan ååni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdis§ksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
iäsenille låhetettåvållä kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella kerhon julkaisussa.
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12 § Kevätkokousasiat
Yhdis§ksen keväikokouksessa kåsitellåän seuraavat äsiat:
1- Kckouksen avaus
2. Valilaan kokoukselle puheenlohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi {2) pöytåkirjantarkastajaa ja kaksi {2) ååntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja påätösvaliaisuus
5. Hyväksytåän kokouksen työjärjestys
6. Esitetåån hallituksen vuosikertomus, tilinpååiös ja tiliniarkastajien lausunto
7. Päåtetään tilinpåätöksen vahvislamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halliiukselle ja
muille tiliveivollisille

8 Käsitellään hailituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloiiteet
9. Käsitellåån jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on .iåtetty kirjallisesti

- hallitukselle viimeiståän kuukautta ennen keväikokousta
'tr0. Kåsitelläån kokouksen hyväksyrnät muut asiat ottaen huornioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

13 § §yyskokousasiat
Yhdistyksen syyskokouksessä käsitellåån seuraavat asiat:
"1. Kskcuksen aväus
2. V alitaa:n kokouksel le pu heenjohtaja ja si hteeri
3. Valitaan kaksi (2i pöytåkirjantarkastajaa ja k*ksi {2) åäntenlaskijaa
4. Tsdetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaitaisuus
5. Hyvåksytään kokouksen työjårjestys
6. Vahvistetaan tcimintasuunnitelma, tuio- ja menoaruio sekå liit§mis- ja jäsenmaksut
seuraayalle kalenteriyu*del le
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

8" Valitaan hallit*ksen varsinaiset jäse nel erovuorossa olevien tilalle säåntöjen 6 §
noudatlaen sekä kaksi {2) varajäsentä

- I Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
10. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemåt esitykset ja aloitteet
'! 1. Käsitellään jäsenten tekemåt esitykset ja aloitteet, jctka on jåtetty kirjallisesti
hal i itu ksel I e vi irn eistää n kuu kautta ennen syyskokousta
12. Käsitellåän kokouksen hyväksymät rnuut asiat cltaen huornioon yhdistyslain 24 §:n määråykset

14 § §ååniöjen rnuuttan:inen
§åiden säåntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päåtös, jota våhintåän 213

anneluista äänistå on kannattanut.
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15 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdis§ksen purkamisesta on tehtåvå päåtös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin
pidettävässå varsinaisessa tai ylirnååräisessä kokouksessa, joista toinen on kevätkokous tai
syyskokous. PåätÖstå on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintäån 314 annetuista äänistå
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ohjataan samoja tarkoitusperiä ediståvälle rekisteröidylle
koirayhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen tekernån päätöksen mukaisesti^

16§

*::]n".:oo:Yn:on: miiä yhdistyslaissa säädetään.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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