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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Pitkäkarvakerho ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Hattula.
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää pitkäkarvaisen
saksanseisojarodun (Deutsch Langhaar) alkuperäisiä monipuolisia
metsästysominaisuuksia ja metsästyskäyttöä, terveyttä, hyvää
luonnetta sekä rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
rotutapaamisia, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia, metsästyskoirien
kokeita sekä julkaista ohjeita ja tiedotteita jäsenilleen. Kerho
toimii tiiviissä yhteistyössä Saksanseisojakerho ry:n kanssa.
3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.
4§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu
kunnioittamaan sitä omassa toiminnassaan. Perhejäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen
varsinaisen jäsenen kanssa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja sitoutuu kunnioittamaan sitä omassa toiminnassaan.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut
ansiokkaasti yhdistyksen ja sen tavoitteiden edistämiseksi.
Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa,
mutta ei äänioikeutta.
Jäsenyys on voimassa liittymisestä lähtien siihen asti kun jäsen
ilmoittaa yhdistyslain mukaisesti erostaan.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja perhejäsenten perhejäsenmaksun
suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
1) on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen
vastaisesti;
3) muuten on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
seuraan liittymällä sitoutunut;
4) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä;
5) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja;
6) toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen erottamispäätöksen tekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava
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tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä
ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen
jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut.
5 § HALLITUS JA TOIMIKUNNAT
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja
hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on
erovuorossa kaksi hallituksen jäsentä. Ensiksi erovuoroon tulevat
jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa. Sen
jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli hallituksen jäsen
eroaa tai kuolee tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken
toimikauden, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa
kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
taloudenhoitaj an.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous tulee kutsua koolle hallituksen päättämällä
tavalla, viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä,
joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Hallituksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään puolet hallituksen
läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan kanta ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Vuosikokous valitsee tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat
hallituksen avuksi. Toimikuntien toimintakausi määritellään
toimikuntaa valittaessa. Toimikunnan puheenjohtajalla on hallituksen
kokouksissa läsnäolo-oikeus. Puheenjohtajaksi, hallitukseen tai
muuhun luottamustoimeen valittavan henkilön on oltava yhdistyksen
j äsen.
Rodun jalostusneuvonnasta vastaa Saksanseisojakerho ry:n
jalostustoimikunnassa rodun edustajana (toistaiseksi pentuvälittäjän
nimikkeellä) toimiva henkilö.
6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai taloudenhoitaja yksin.
7§ TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikokouksessa valitaan
yhdistyksen tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja ja hänelle
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varatilintarkastaja. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on
kalenterivuosi.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava aikaisintaan neljä (4) kuukautta ja viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta joko julkaisemalla se Suomen
Pitkäkarvakerho ry:n Internet-sivuilla tai lähettämällä kokouskutsu
kirjallisena kullekin jäsenelle.
9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä, lähtökohtaisesti Pitkäkarvapäivien yhteydessä, syysmarraskuussa. Vuosikokouksessa on puheoikeus kaikilla asiasta
kiinnostuneilla, äänioikeus on yhdistyksen varsinaisilla ja
perhejäsenillä. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää
ilmoittamaansa asiaa varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa
pyynnön esittämisestä. Jokaisella varsinaisella ja perhejäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kukin jäsen voi edustaa
yhdistyksen kokouksessa itsensä lisäksi korkeintaan kolmea (3)
jäsentä valtakirjojen välityksellä.
10§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä
osanottaj at
4.
Hyväksytään kokouksen esityslista
5.
Esitetään toimintakertomus ja päätetään siitä.
6.
Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8.
Päätetään jäsenmaksun sekä perhejäsenmaksun suuruus.
9.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma jatalousarvio seuraavalle
toimintakaudelle.
10.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja
muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11.
Valitaan toimikunnat ja niiden jäsenet.
12.
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle
esitetyt asiat.
14.
Kokouksen päättäminen.
Kun yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
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vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskut-suun.
11 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

1687-6952

Yhdistyksen sääntöjä muuttaa yhdistyksen kokous.
Sääntömuutosesityksestä on oltava maininta kokouskutsussa.
Sääntömuutos hyväksytään, jos sitä on kannattanut vähintään puolet
kokouksessa annetuista äänistä.
12§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, on asian
päättämiseksi järjestettävä yhdistyksen kokous. Jotta yhdistys
voidaan purkaa, on 2/3:n kokouksessa annetuista äänistä kannatettava
purkamista. Yhdistyksen varat käytetään purkamisesta päättävän
kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

