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SÄÄNNÖT
1§

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Eteläinen Rotukissayhdistys ry., ruotsiksi Raskattföreningen
Syd rf., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN
Yhdistyksen tarkoituksena on :
1. Toimia kissojen arvostuksen ja paremman ymmäryksen hyväksi.
2. Ohjata, valvoa ja edistää rodunjalostus- sekä kasvatustoimintaa.
3. Järjestää kissanäyttelyitä.
4. Tukea mahdollisuuksien mukaan eläinsuojelutyötä.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Järjestää kokouksia ja toimeenpanee keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia.
2. Valmistelee ja tekee esityksiä Kissaliitolle rodunjalostus ym. kissojen kasvatusja hoitokysymyksiin liittyvissä asioissa.
3. Harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja Kissaliiton tarkoitusperien tunnetuksi
tekemiseksi.

4§

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
järjestää arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan ja harjoittaa kahvila- ja
ravintolaliikettä.

5§

Yhdistys noudattaa maamme Kissaliiton ja sen kautta Federation Internationale
Feline’n (FIFe) sääntöjä ja rotumäärityksiä.

6§

7§

JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kissankasvatuksesta ja kissatyön edistämisestä
kiinnostuneet henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, ja jotka
johtokunta hyväksyy kokouksessaan.
Alle 15-vuotias voi olla jäsen.
Jäseneksi liittymisen hyväksyy johtokunta.
Jäsen, joka käyttäytymisellään vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii vastoin
yhdistyksen sääntöjä voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa mikäli kaksi
kolmasosaa (2/3) täysilukuisesta johtokunnan määrästä sitä vaatii.
Erottamispäätös tehdään vasta sen jälkeen, kun asianosaiselle henkilölle on
annettu kirjallinen varoitus ja vain siinä tapauksessa, että varoituksesta ei ole apua.
Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti.
Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan johtokunnalle
osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle.
Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen
tai jäsenmaksujen takaisin saamiseksi.
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8§

9§

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen määräämät
jäsenmaksut.
Perhejäsenet (samassa taloudessa asuvat) suorittavat kaksi kolmasosaa (2/3)
vaalikokouksen päättämästä jäsenmaksusta.
Jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tammikuun
loppuun mennessä, erottaa johtokunta yhdistyksestä.. Näin erotettu jäsen voi
päästä uudelleen yhdistyksen jäseneksi, kun hän suorittaa uudelleen
vaalikokouksen vahvistaman jäsenmaksun, ja kun johtokunta on hyväksynyt
jäsenyyden kokouksessaan.
HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu
vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuna
seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista kolme (3) eroaa ensimmäisenä vuotena
arvalla, seuraavana vuotena loput neljä (4). Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita
uudelleen. Johtokuntaan valitaan kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan.
Johtokunnan jäsenten toimiaika alkaa vaalikokousta seuraavan tammikuun 1.
päivänä. Johtokunnan jäsenen on oltava täysi-ikäinen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, varasihteerin ja varainhoitajan ja muut tarpeelliset
toimihenkilöt.
Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme
(3) johtokunnan jäsenistä ovat saapuvilla.
Johtokunnan kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Johtokunnan kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa asia ratkaistaan
arvalla.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin tai varasihteerin kanssa. Taloutta koskevissa asioissa voi nimen
kirjoittaa varainhoitaja yhdessä jonkun yllämainitun kanssa.

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on
johtokunnan toimesta jätettävä hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tilintarkastajille,
jotka tarkastuksen suoritettuaan antavat vuosikokoukselle kirjallisen lausunnon
yhdistyksen tileistä ja hallinnosta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §

Ylin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

13 §

KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa johtokunnan määräämänä aikana
ja paikassa.
Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuussa johtokunnan määräämänä aikana
ja paikassa.
Yhdistyksen johtokunta voi kutsua jäsenet määrättyä asiaa varten ylimääräiseen
kokoukseen milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi ja on ylimääräinen kokous
kutsuttava koolle aina, kun erityisesti nimettyä asiaa varten vähintään 1/10 jäsenistä
sitä yhdistyksen johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
Kokouskutsut on sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin lähetettävä jäsenille
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
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14 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat.
2. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus.
4. Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto.
5. Vahvistetaan tilinpäätös.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut
asiat.

15 §

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat.
2. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään ja hyväksytään alkavan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Käsitellään ja hyväksytään alkavan vuoden tulo- ja menoarvio.
5. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja perintätapa.
6. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot.
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.
8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan johtokuntaan kaksi (2) varajäsentä.
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
11. Valitaan yhdistyksen edustajat jäsenkunnasta Kissaliiton liittokokoukseen.
12. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut
asiat.

16 §

Yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi tarkoitetut jäsenten ehdotukset on
jätettävä kirjallisena johtokunnalle lausunnon antamista varten seuraavasti:
1. Vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitetut viimeistään joulukuun 31. päivään
mennessä.¨
2. Vaalikokouksen käsittelyyn tarkoitetut viimeistään syyskuun 30. päivään
mennessä.
3. Ylimääräiseen kokoukseen tarkoitetut viimeistään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta.

17 §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin täysi-ikäisellä jäsenellä äänioikeus. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kysymys
sääntöjen 18 § ja 19 § mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa, jossa asia ratkaistaan arvalla.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksun
suorittaneilla yhdistyksen jäsenillä. Vuosikokouksessa äänioikeus ainoastaan
edellisen kalenterivuoden jäsenmaksun suorittaneilla jäsenillä.
Valtakirjalla ei voi äänestää, eikä edustaa toista jäsentä.
Päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei äänestystä
suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu. Saavutetut jäsenedut säilyvät.

18 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) kokouksessa annetuista hyväksytyistä äänistä.
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19 §

Yhdistyksen purkamista tarkoittava ehdotus, joka jätettäköön yhdistyksen
johtokunnalle kaksi kuukautta enne vuosikokousta käsitellään tätä varten koolle
kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen toiminta lakkaa, jos tällöin ¾
suljetussa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Päätös on
vahvistettava kolmen kuukauden kuluttua pidettävässä ao. tarkoitusta varten koolle
kutsutussa
kokouksessa
samanlaisella
äänestyksellä
ja
samaisella
ääntenenemmistöllä.

20 §

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, on siitä ilmoitettava Kissaliitolle ja
tämän kautta Federation Internationale Felinelle (FIFe) ja lakkautetun yhdistyksen
varat
siirretään
kokouksen
päätöksellä
jollekin
maan
rekisteröidylle
eläinsuojelujärjestölle, jonka katsotaan parhaiten palvelevan kissan asemaa.

21 §

Yhdistys laskee Vuoden Kissa-pisteet; paras aikuinen, - kastraatti, - nuori / pentu, veteraani, - kotikissa, - siitosuros, - siitosnaaras ja kasvattaja, näyttelykerrat samat
kuin Kissaliitolla ja palkitsee parhaat kissat vuoden ensimmäisessä näyttelyssään.

22 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.

