Lakeuden Tokoilijat ry
yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia koiraharrastuksen eteenpäin viejänä Etelä-Pohjanmaan
alueella ja tukea puhdasrotuisten koirien käytön edistämistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja organisoi tapahtumia sekä koulutusta eri
lajeissa koiraharrastajille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja parhaaksi katsomallaan tavalla.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Mikäli jäsen ei hoida hänelle kuuluvia tehtäviä asianmukaisesti tai / ja osoita tehtävänsä vaatimaa
kiinnostusta yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämistä kohtaan, voidaan hänet hallituksen
päätöksen perusteella erottaa tehtävistään.
Asianomainen saa kirjallisen varoituksen, jonka jälkeen hallituksella on kahden (2) kuukauden
harkinta-aika. Mikäli asianomainen ei täytä yhdistyksen vaatimia toimintakriteereitä kirjallisesta
varoituksesta huolimatta, hänet voidaan erottaa kahden (2) kuukauden kuluttua ilman erillistä
selitystä.

5. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
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6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään
6 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan tarvittaessa valita 1-2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun

vähintään

puolet

sen jäsenistä,

puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää toimivuoden aikana kaksi avointa sääntömääräistä kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous pidetään syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
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ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistykseen kuulumattomat henkilöt
voivat käyttää puheenvuoron, mutta eivät ole oikeutettuja äänestämään yhdistystä koskevissa
asioissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta jäsenille sähköpostilla tai yhdistyksen kotisivuilla.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
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5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen vastuu
Yhdistys ei ole vastuussa järjestämässään toiminnassa, koirankoulutuskentällä tai -hallissa koirille
tai omistajille tapahtuvista vahingoista.
Yhdistyksen voi asettaa taloudelliseen vastuuseen tapahtuneesta vahingosta, mikäli ko.
onnettomuus tapahtuu valvotussa koulutuksessa ja kyseessä on onnettomuus joka johtuu
epäkuntoisesta esteestä tms. jonka huolto tai varoittavat toimenpiteet sen huonosta kunnosta on
selvästi yhdistyksen taholta laiminlyöty. Yhdistys ei vastaa suorituksen aikaisesta onnettomuudesta
joka johtuu virheellisestä suorittamisesta tai ohjaajan laiminlyönnistä.
Kouluttaja tai toimihenkilö ei ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa omalla
koulutusvuorollaan tai tapahtumassa tapahtuneesta vahingosta.

13. Kurssin/koulutuksen ohjaajan määräysvalta
Kurssin tai koulutuksen ohjaaja päättää viime kädessä kurssille tai koulutukseen pääsevät. Kurssille
tai koulutukseen pääsijät valitaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

14. 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.
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Yhdistyksen säännöt on laadittu yhdistyksen perustamiskokouksessa 2.3.2014

Säännöt virallisiksi ja noudatettaviksi vahvistavat:

__________________________

_________________________

Yhdistyksen pj. Johanna Winter

Yhdistyksen varapj. Jenni Wallenius
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