Suomen Kartusiaanit ry:n säännöt
1.

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Kartusiaanit ry. ja kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään
epävirallista nimeä Finnish Chartreux Club.

2.

Tarkoit us ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kartusiaani –rotuisten kissojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näistä
kissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja kustannustoimintaa
järjestää kissanäyttelyitä
ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta,
harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahan keräyksiä
saatuaan asianmukaisen luvan.

3.

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe- tai kunniajä seniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen kartusiaaneista kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen muu samassa taloudessa asuva jäsen on varsinainen
jäsen.
Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta er ikseen
molemmille jäsenryhmille. Varsinaiset ja perhejäsenet suorittavat vuosikokouksessa määrättävän jäsenmaksun kunakin
vuonna jäsenmaksun eräpäivään mennessä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan
edistänyt rotukissatyötä. Kunniajäseneksi kutsumista voi ehdottaa kuka tahansa yhdistyksen jäse nistä. Ehdotus raukeaa,
ellei ¾ vuosikokouksen läsnä olevista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua.
Jäsenlehti lähetetään vain varsinaisille ja kunniajäsenille.
Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 2 kk jäsenmaksun eräpäivästä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.
Hallitus voi kuitenkin hyväksyä hänet takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa.

4.

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka vuosikokous valitsee
vuodeksi kerrallaan sekä vähintään neljä, kuusi tai kahdeksan muuta jäsentä vuosikokouksen päätöksen mukaan, jotka
valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmä isen
toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet arvotaan arvalla. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan keskuudestaan sekä muita tarpeelliseksi katsottavia toimihenkilöitä ja toimikuntia, jotka voidaan valita
myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja n kutsusta tai kun vähintään kaksi
hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä on läsnä . Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

5.

Yhdistykse n nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

6.

Tilit
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. välinen aika.
Vuosikokous valitsee kullekin tilikaudella yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ha llitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
1.

Kokouste n koollekutsuminen
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta
lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä kunakin kalenterivuonna.
Vuosikokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii erityisesti
ilmoitettua asiaa varten. Kokouksessa käsitellään ne asia t, jotka kokouskutsussa mainitaan. Asia, jonka jäsen haluaa esittää
kokoukselle, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

2.

Yhdistykse n vuosikokous
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus
7. Luetaan tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
11. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
12. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista
13. Päätetään hallituksen koosta (4, 6, tai 8 jäsentä)
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet 4§:n mukaisesti
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ää ni. Ka ikki päätökset tehdää n ja vaa lit toimitetaan avoimella
äänestyksellä, ellei äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu. Jos äänet menevät tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee, mutta vaaleissa arpa.
Yhdistyksen päätösvalta kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

3.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen p ur kaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä
niitä kannattaa. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistöllä ja vahvistettava aikaisintaan
kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä ko. tarkoitusta varten kutsutussa kokouksessa edelleen samanlaisella
ääntenenemmistöllä.
Purkamispäätös on ilmoitettava Suomen Kissaliitolle. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on kä ytettävä kartusiaanien hyväksi
purkautumisen vahvistaneen kokouksen päätöksen mukaan.

4.

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
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