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1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Kingcharlesinspanieli r.y

2. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on
koko maa

3. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4. Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää
kingcharlesinspanielirotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta ja
rodun tunnetuksi tekemistä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua ja koko
kennelharrastusta koskevaa valistustyötä sekä asianharrastajien että
yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu-, neuvonta-ja
koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kursseja sekä muita vastaavia
rodun ja koko kennelharrastuksen hyväksi toimivia tapahtumia.
Yhdistys voi harjoittaa myös alan julkaisutoimintaa.
Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin, varsinkin edustamansa rodun osalta.

5. Varojen hankinta

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä liittymis-
ja jäsenmaksuja, joiden suuruudesta määrää yhdistyksen syyskokous.
Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla myös
rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, match show tilaisuuksia sekä
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys myy
jäsentuotteita jäsenilleen.

6. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, nuoriso-, perhe- pentue- ja
kannatusjäsenen tämän anottua jäsenyyttä
Vuosijäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut 18
vuotta täyttänyt henkilö.
Nuorisojäseneksi voi liittyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18
vuotta.
Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, jonka joku muu saman perheen
jäsen on yhdistyksen vuosi- tai nuorisojäsen.
Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa
omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen
liittymisvuoden liittymis- ja jäsenmaksun.
Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen
hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen
muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä
erottamispäätös.
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Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa.
Hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella voi varsinainen
kokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti
on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Vuosi-, nuoriso-, perhe- ja pentuejäseneltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä
ei peritä jäsen- eikä liittymismaksua.
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen
ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän
ei ole suorittanut jäsenmaksuaan toimintavuoden maaliskuun loppuun
mennessä, rikkoo muuten yhdistyksen sääntöjä vastaan tai jos hän
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen
vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben
ry:stä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin
eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta. Mikäli erotettu jäsen haluaa
uudelleen liittyä yhdistyksen jäseneksi, on hänen suoritettava sekä
liittymis- että jäsenmaksu.

7. Yhdistyksen toimintavuosi, tilikausi ja kokoukset

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille tammikuun loppuun mennessä.
Toiminnantarkastaijen tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen;
syyskokoukseen marraskuussa ja vuosikokoukseen maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä
tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselta
määrätyn asian käsittelemistä varten.
Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä tai toimitetaan
jäsenistölle kirjallisesti vähintään 14 vrk ennen kokousta.
Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi,
on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään yksi (1)
kuukausi ennen kokousta.
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla vuosijäsenellä,
perhejäsenellä, pentuejäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus.
Nuorisojäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksessa.
Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa
kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

8. Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien
toteaminen
- Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja
varajäsenten valitseminen.
- Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön valitseminen
- Jäsen- ja liittymismaksuista päättäminen seuraavalle
toimintavuodelle
- Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
- Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
- Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle
kirjallisesti ilmoitettu viimeistään
1 kk ennen syyskokousta ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n
määräykset.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien
toteaminen
- Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon
esittely
- Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen
sekä päättäminenn tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
- Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
- Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle
kirjallisesti ilmoitettu viimeistään 1 kk ennen vuosikokousta

9. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat
puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi
hallituksella on kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi.
Puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja muut
varsinaiset jäsenet kahdeksi toimikaudeksi siten, että kolme (3)
varsinaista jäsentä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan
yhdeksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarpeen
vaatiessa jäsensihteerin. Sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistön
keskuudesta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi myös kokoontua kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3)
sen muun jäsenen ollessa saapuvilla. Estyneenä oleva jäsen on
velvollinen ilmoittamaan asiasta vähintään kolme (3) päivää ennen
kokousta. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
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enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa. Hallitus voi määrätä hallituksen varsinaisen jäsenen tai
yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimi yksin.

10. Hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa.
Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta,
juoksevien asioiden hoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden
valmistelusta varsinaisiin kokouksiin, aloitteiden ja esitysten
tekemisestä Kingcharlesinspanielia ja koko kenneltoimintaa
koskevissa kysymyksissä ja hoitaa yhdistyksen suhdetoimintaa.
Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia ja vastaa yhdistyksen
puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen
tuleviin muihin rotujärjestöihin, keskusjärjestöihin tai
kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen syyskokous ei määrää.
Hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan jäsenet ja säännöt, ja panee
toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.

11.  Suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben
r.y:een, Suomen Kääpiökoirat r.y:een sekä Helsingin Seudun
Kennelpiiri r.y:een.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- tai ulkomaisiin
vastaaviin yhdistyksiin.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Yhdistyslaki

Niiltä osin, joita ei näissä säännöissä mainita, noudatetaan
yhdistyslakia.


