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SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAYHDISTYS – FINLANDS DVÄRGHUNDSFÖRENING R.Y.
VUOSIKOKOUS 2016

Aika:

ke 16.3.2016 klo 19.00–21.11

Paikka:

Best Western Plus Hotel Haaga
Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki

1.

Kokouksen avaus
Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 19.00.

2.

Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 17 henkeä.
Todettiin, että heillä oli käytössään 13 henkilöääntä ja 43 yhdistysääntä, yhteensä 56 ääntä.
Yhdistyksistä edustettuina olivat Japane Chin Finland ry, Suomen Affenpinserit ry, Suomen
Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Griffonyhdistys ry, Suomen Prahanrottakoirat ry ja
Pienpystykorvat ry.
Katja Cario saapui kohdassa viisi. Hänellä oli käytössään yksi henkilöääni. Tästä eteenpäin
kokouksessa oli siis läsnä 18 henkeä, joilla oli käytössään 14 henkilöääntä ja 43 yhdistysääntä,
yhteensä 57 ääntä.
Laura Ruotsalainen poistui kohdassa 10.1.
Liitteenä kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat (liite 1).

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hilpinen, sihteeriksi Anna Ratia,
pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Hakulinen ja Merja Mäntylä-Marjanen ja ääntenlaskijoiksi Petri
Kangassalo ja Kristiina Kästämä.

PÖYTÄKIRJA (2/7)
Vuosikokous 2016
16.3.2015

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on postitettu jäsenistölle
26.2.2016.

5.

Esitetään vuoden 2015 hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa
koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen ja yhdistyksen rahastonhoitaja Laura Ruotsalainen
esittelivät vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksen ja yhdistyksen taloudellista asemaa
koskevan, tilinpäätökseen perustuvan selvityksen (liitteet 2 ja 3).

6.

Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen luki toiminnantarkastaja Pauliina Rannan sekä
toiminnantarkastaja Tarja Voutilaisen antamat lausunnot (liitteet 4 ja 5).

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille. Päätös oli yksimielinen.

8.

Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksujen ja jäsenyhdistysten suorittaman jäsenmaksun
suuruudesta
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli hallituksen esityksen vuoden 2017
jäsenmaksuiksi:
Liittymismaksu 5 euroa
Vuosijäsen 15 euroa
Nuorisojäsen 10 euroa
Perhejäsen 7 euroa
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 3,00 euroa/ varsinainen jäsen (alle 350 jäsentä)
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 2,50 euroa/ varsinainen jäsen (350 jäsentä tai enemmän)
Liitteenä jäsenmaksutuloja kuvaava selvitys (liite 6).
Päätös: Hallituksen esitys vuoden 2017 jäsenmaksuiksi hyväksyttiin yksimielisesti.
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9.

Valitaan yhdistyksen ehdokkaat erovuorossa olevien tilalle SKL–FKK ry:n valtuustoon
kaudelle 2017-2019
Todettiin, että kaudella 2014–2016 SKKY:n edustajana on toiminut Leena Parviainen ja hänen
varahenkilönään Elizabeth Schauman.
Päätös: Valittiin SKKY:n edustajaksi SKL–FKK ry:n valtuustoon kaudelle 2017–2019 yksimielisesti
yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen.
Jussi Liimataisen varahenkilöksi ehdotettiin Jarmo Hilpistä ja Toni Sairaa. Varahenkilöstä
äänestettiin. Äänestyksen tulos oli seuraava: Jarmo Hilpinen sai 42 ääntä ja Toni Saira 15 ääntä.
Päätös: Valittiin SKKY:n edustajan varahenkilöksi SKL–FKK ry:n valtuustoon kaudelle 2017–2019
Jarmo Hilpinen.

10.

Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
10.1 Käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi
Päätös: Korjattiin hallituksen esittämää sääntömuutosehdotusta. Muutokset ja täydennykset on
lueteltu alla. Hallituksen esitys on yliviivattu ja heti sen perään kirjatussa muutetussa versiossa on
tummennettuna muutos ja/tai täydennys.
Päätös: Valtuutettiin hallitus tekemään sääntöihin patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisesti
esittämät korjaukset.
----5 § Varojen hankinta
Yhdistys hankkii varoja toimintaansa perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen
vuosikokous.
Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, sekä
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, tapahtumia,
sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kääpiökoirarotua tai -rotuja harrastavan
rekisteröidyn yhdistyksen tai yksityisen henkilön. Henkilöjäsen voi olla vuosi-, nuoriso-, tai
perhejäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 24-vuotias henkilö. Nuorisojäsen on
velvollinen eroamaan sinä vuonna, kun hän täyttää 24 vuotta. Seuraavan vuoden alusta jäsenyys
jatkuu vuosijäsenyytenä jäsenen suostumuksen mukaisesti. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka
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asuu samassa taloudessa kuin yhdistykseen kuuluva vuosijäsen. Jäsenyhdistykset suorittavat
yhdistykselle edellisen vuoden viimeisen päivän mukaiseen henkilöjäsenmääräänsä perustuvan
jäsenmaksun. Maksun suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on
erityisen ansiokkaaksi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei
peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksu on maksettava määrättyyn eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksu on maksettava määrättyyn eräpäivään mennessä. Vuosikokous päättää eräpäivän.
Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksynnän ja ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen
jälkeen.

7§ Jäsenen ero yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivään mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
yhdistyksestä.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien
kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu Kennelliitosta. Erottamiseen vaaditaan hallituksen
yksimielinen päätös.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien
kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu Kennelliitosta kurinpidollisista syistä. Erottamiseen
vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.
Erotettu jäsen voi vedota yhdistyksen kokoukseen 30 päivän aikana päätöksen saamisesta.
Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Erottamispäätös vahvistetaan suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava 2/3
enemmistö annetuista äänistä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

PÖYTÄKIRJA (5/7)
Vuosikokous 2016
16.3.2015

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
----10§ Yhdistyksen kokoukset ja kokousedustajat
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ennalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla tai toimitetaan jäsenistölle sähköpostitse
viimeistään 14 vrk ennen kokousta.
Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla ja toimitetaan jäsenistölle sähköpostitse tai
kirjallisesti viimeistään 14 vrk ennen kokousta.
Kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.
Jäsenyhdistyksen kokoukseen valtuuttaman edustajan/edustajien äänimäärä määräytyy
jäsenyhdistyksen jäsenmäärän perusteella siten, että jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista
alkavaa 20 henkilöjäsentä kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä.
Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä äänestyksessä. Äänestys on avoin, ellei suljettua lippuäänestystä erikseen vaadita.
Äänten mennessä tasan vaaleissa ja lippuäänestyksessä ratkaisee arpa ja muissa asioissa
puheenjohtajan mielipide.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, jotta hallitus
voi sisällyttää asian kokouskutsuun.
----Liitteenä korjauksin varustettu hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus yhdistyksen uusiksi
säännöiksi (liite 7).
10.2 Yorkshirenterrierit ry:n ehdotus jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseksi vuosille
2017–2012
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Yorkshirenterrierit ry:n ehdotus jalostuksen tavoiteohjelman
päivitykseksi vuosille 2017–2012.
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Liiitteenä Yorkshirenterrierit ry:n ehdotus jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseksi vuosille
2017–2012 (liite 8).

11.

Muut asiat
Keskusteltiin yhdistyksen Internet-sivuista. Yhdistyksen jäsen Kristiina Kästämä ilmoitti
perehtyvänsä sivuihin ja ideoivansa parannusehdotuksia.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 21.11.

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2016

Jussi Liimatainen, puheenjohtaja

Jarmo Hilpinen, puheenjohtaja

(kohdat 1–3)

(kohdat 4–12)

Anna Ratia, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Heidi Hakulinen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat
Vuoden 2015 toimintakertomus
Vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuva selvitys
Toiminnantarkastaja Pauliina Rannan lausunto
Toiminnantarkastaja Tarja Voutilaisen lausunto

Merja Mäntylä-Marjanen, pöytäkirjantarkastaja
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Liite 6
Liite 7
Liite 8

Jäsenmaksutuloja kuvaava selvitys
Korjattu sääntömuutosehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi
Yorkshirenterrieri ry:n ehdostus jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2017–2012

Yhdistyssäännöt
Rekisterinumero: 146.064
Merkitty rekisteriin 11.11.1986
Viimeisin sääntömuutos rekisteröity 17.3.2011
1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue



Yhdistyksen nimi on Suomen Kääpiökoirat ry, josta kansainvälisissä yhteyksissä
käytetään nimeä Finnish Toy Dog Club.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Yhdistyksen kieli


Yhdistyksen kieli on suomi.

3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu








Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
ry:n (jäljempänä Kennelliitto) hyväksymänä rotujärjestönä edistää rotukoirien
jalostusta ja käyttöä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu- , neuvottelu- ja
koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä jalostustoiminnan
ohjausta.
Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.
Yhdistys jakaa kenneltietoutta kenneltoiminnan merkityksestä sekä harrastajien, että
yleisön keskuudessa.
Yhdistys seuraa kenneltoimintaa ja erityisesti kääpiökoirarotuja koskevaa kehitystä
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekee alan kehittämistä koskevia aloitteita.

4§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin



Yhdistys toimii yhteistyössä Kennelliiton kanssa.
Yhdistys voi halutessaan liittyä myös muihin toimintansa tavoitteita tukeviin
järjestöihin.

5§ Varojen hankinta



Yhdistys hankkii varoja toimintaansa perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää
yhdistyksen vuosikokous.
Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia,
tapahtumia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6§ Yhdistyksen jäsenyys


Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kääpiökoirarotua tai –rotuja
harrastavan rekisteröidyn yhdistyksen tai yksityisen henkilön. Henkilöjäsen voi olla
vuosi-, nuoriso-, tai perhejäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 24-vuotias






henkilö. Nuorisojäsen on velvollinen eroamaan sinä vuonna, kun hän täyttää 24 vuotta.
Seuraavan vuoden alusta jäsenyys jatkuu vuosijäsenyytenä jäsenen suostumuksen
mukaisesti. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa kuin
yhdistykseen kuuluva vuosijäsen. Jäsenyhdistykset suorittavat yhdistykselle edellisen
vuoden viimeisen päivän mukaiseen henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun.
Maksun suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön,
joka on erityisen ansiokkaaksi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksu on maksettava määrättyyn eräpäivään mennessä. Vuosikokous päättää
eräpäivän.
Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksynnän ja ensimmäisen jäsenmaksun
suorittamisen jälkeen.

7§ Jäsenen ero yhdistyksestä








Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivään
mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa
yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu
Kennelliitosta kurinpidollisista syistä. Erottamiseen vaaditaan hallituksen
yksimielinen päätös.
Erotettu jäsen voi vedota yhdistyksen kokoukseen 30 päivän aikana päätöksen
saamisesta. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa. Erottamispäätös vahvistetaan suljetulla lippuäänestyksellä
ja päätöksen on saatava 2/3 enemmistö annetuista äänistä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi



Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle
viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen hallintoelimet



Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.

10§ Yhdistyksen kokoukset ja kokousedustajat


Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen maaliskuun loppuun
mennessä.












Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ennalta ilmoittamansa
asian käsittelyä varten.
Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja toimitetaan jäsenistölle
sähköpostitse tai kirjallisesti viimeistään 14 vrk ennen kokousta.
Kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.
Jäsenyhdistyksen kokoukseen valtuuttaman edustajan/edustajien äänimäärä
määräytyy jäsenyhdistyksen jäsenmäärän perusteella siten, että jäsenyhdistyksellä on
yksi ääni jokaista alkavaa 20 henkilöjäsentä kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä.
Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä äänestyksessä. Äänestys on avoin, ellei suljettua lippuäänestystä
erikseen vaadita.
Äänten mennessä tasan vaaleissa ja lippuäänestyksessä ratkaisee arpa ja muissa
asioissa puheenjohtajan mielipide.
Mikä li yhdistyksen jä sen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
kä siteltä vä ksi, on hä nen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun
mennessä, jotta hallitus voi sisä llyttä ä asian kokouskutsuun.

11§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva,
tilinpäätökseen perustuva selvitys.
5) Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi.
8) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien
sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita KHT- tai HTM -pätevyyden omaava
tilintarkastaja, joka voi yksin suorittaa tarkastuksen.
10) Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu,
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
11) Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen ehdokkaat erovuorossa olevien tilalle
Kennelliiton valtuustoon.
12) Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
12§ Yhdistyksen hallitus




Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja
enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon
yhdistyksen edustamat koirarodut.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.








Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kolmeksi
vuodeksi.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi jälkimmäistä
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus nimeää tarvittavat toimikunnat vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on läsnä.
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa
rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksinään.

13§ Hallituksen tehtävät






Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista.
Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyksen kokouksille sääntöjen
mukaan esitettäväksi määrätyt asiat, sekä panee toimeen yhdistyksen kokousten
päätökset.
Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi
harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

14§ Sääntöjen muutos


Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä.
Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselta vaaditaan ¾ enemmistö annetuista
äänistä.

15§ Yhdistyksen purkaminen




Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös yhdistyksen kahdessa
peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi.
Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾ enemmistö
annetuista äänistä.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen
yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kääpiökoira-asiaa ajavalle
yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle.

16§ Yhdistyslaki


Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

