CHIHUAHUA RY
Yhdistyksen sääntömuutosesitys 17.3.2018 kevätkokoukseen käsiteltäväksi
3 § VAROJEN HANKINTA
<Lisäysehdotus> Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS
<Muutosehdotus> Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 8 vuotta mutta ei ole täyttänyt 18 ikävuotta.
<Lisäysehdotus> Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu kuluvan vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä katsotaan,
että jäsenyys on rauennut.
<Muutosehdotus> Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä
vastaan tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa,
toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyydestä.
5 § HALLITUS
<Muutosehdotus>Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9)
muuta varsinaista jäsentä.
<Muutosehdotus> Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi siten,
että kolme (3) hallituksen jäsentä ovat vuosittain erovuorossa.
<Muutosehdotus> Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
<Muutos> Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden (5) sen jäsenen ollessa saapuvilla.
7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
<Muutosehdotus>Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.

8 § TILIT
<Muutosehdotus> Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
<Muutosehdotus> Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yleisessä tietoverkossa tai
toimitettava kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
<Muutosehdotus> Yhdistyksen vuosikokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä; syyskokous syysmarraskuun aikana ja kevätkokous helmi-huhtikuun aikana.
<Muutosehdotus> Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla henkilöjäsenellä, joka ei ole
nuorisojäsen, oikeus oman äänensä lisäksi edustaa yhtä (1) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä tämän allekirjoittamalla
valtakirjalla.

11 § VUOSIKOKOUKSET
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
<Muutosehdotus> 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
<Muutosehdotus> 7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö;

12 § SUHTEET MUIHIN KENNELJÄRJESTÖIHIN
<Muutosehdotus>Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sekä voi kuulua tarpeen
mukaan muihin yhdistyksen toimintaa hyödyntäviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

