SUOMEN MAINE COON -KISSAT RY

SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kieli ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Maine Coon –kissat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
Yhdistyksen kotimaa, toiminta-alue ja kieli on Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on
• valvoa ja edistää terveen Maine Coon -kissarodun kehittymistä alkuperäisen standardin
hengessä.
• edistää Maine Coon -kissojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia rodusta
kiinnostuneiden yhdyssiteenä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
• harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous-, ja alaan liittyvää kustannustoimintaa.
• järjestää esittelynäyttelyjä.
• ylläpitää yhteyksiä ulkomaalaisiin kissaharrastajiin.
• julkaisee jäsentiedotuslehteä.
• voi tarjota jäsenistölleen vapaaehtoisia erillispalveluja harrastus- ja kasvatustoiminnan tueksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvilatoimintaa esittelynäyttelyiden yhteydessä,
järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan asianomaisen luvan.

3 § jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Maine Coon -kissoista kiinnostuneet henkilöt.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinais-, perhe-, pentue-, ainais-, kannattaja- ja kunniajäseniä.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka samassa taloudessa asuva perheenjäsen on
varsinainen jäsen tai ainaisjäsen. Pentuejäseneksi voi kissan kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa
omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja voi maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden
jäsenmaksun yhden kerran, jonka jälkeen se muuttuu jäsenen suostumuksella varsinaiseksi
jäsenyydeksi. Kannattajajäseneksi voivat liittyä muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvat
yksityishenkilöt sekä yhteisöt ja yritykset kotimaasta riippumatta. Yhdistys voi kutsua
kunniajäseniä, jotka hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat
vapaita jäsenmaksuista.
Jäseniltä perittävät jäsenmaksut ja muut mahdolliset palvelumaksut päättää syyskokous, erikseen
kullekin ryhmälle ja palvelulle. Jäsenmaksut on maksettava kunkin vuoden tammikuun loppuun
mennessä ja muut maksut yhdistyksen kokouksen määrittelemällä tavalla.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsentä, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa
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yhdistyksen toimintaa, voidaan hallituksen toimesta ensin kirjallisesti varoittaa. Mikäli varoituksen
jälkeen jäsenen haitallinen toiminta jatkuu, toistuu tai tämä ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Jäsen, joka on
saanut kattojärjestöltä tai viranomaisilta rangaistuksen eläintenpitoon tai –kasvatukseen liittyvissä
asioissa, voidaan erottaa ilman varoitusmenettelyä. Eläinsuojelurikoksesta tuomittu jäsen
erotetaan yhdistyksestä ilman varoitusmenettelyä. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään
oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen saamiseen.

4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Erovuorossa on vuosittain puolet
hallituksen jäsenistä sekä vuorotellen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus
valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi kutsua avukseen toimikuntia ja
toimihenkilöitä tarvittaessa kokoonpanonsa ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsen voidaan erottaa kevät- tai syyskokouksessa tai hallituksen koolle kutsumassa
ylimääräisessä kokouksessa. Erottamiseen tarvitaan kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöstä.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kevätkokousta hallitukselle.

7 § Kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, tiedotteella jäsenlehdessä tai
yhdistyksen kotisivuilla.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää kaksi (2) varsinaista kokousta vuodessa. Maalis-toukokuun aikana kokoontuu
kevätkokous. Loka-joulukuun aikana kokoontuu syyskokous. Kun hallitus katsoo olevan aihetta tai
yhdistyslaki sitä edellyttää pidetään ylimääräinen kokous. Vuosikokoukseen voidaan osallistua
hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.
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Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneellä varsinais-, perhe-, pentue-, ainaisja kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä, joka voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö, on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kokouksen äänestys on suoritettava
suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin jäsen sitä vaatii. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen
kokouksessa, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30)
päivää ennen kokousta.

9 § Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa hallituksen ulkopuolinen varapuheenjohtaja
vastuuvapauden myöntämispykälän ajaksi
3. Valitaan kokouksen sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
9. Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
11. Käsitellään kokouskutsussa olleet asiat
12. Käsitellään hallitukselle määräaikana tulleet asiat
13. Kokouksen päättäminen

10 § Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan kokouksen sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
10. Päätetään jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja palvelumaksujen suuruus seuraavalle
toimintakaudelle
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vuorovuosin
12. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle 2-vuotiskaudelle erovuoroisten tilalle
13. Valitaan toiminnantarkastaja
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Käsitellään hallitukselle määräaikana tulleet asiat 16. Kokouksen päättäminen
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11 § Yhdistyksen säännöt
Suomen Maine Coon -kissat ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliiton kanssa ja
sitoutunut noudattamaan oman toimintansa osalta Suomen Kissaliiton ja siten myös Fédération
Internationale Féline’en (FIFe) sääntöjä.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa viedä asiansa Suomen Kissaliiton liittokokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ensin esitettävä asia yhdistykselle, joka päättää asian esittämisestä liittokokoukselle. Kaikki
rotua koskevat aloitteet on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotetun asian tulee
saada kannatus kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöllä, ennen niiden eteenpäin viemistä.
Niiltä osin mitä yhdistyksen omissa säännöissä ei ole erikseen mainittu tai muutettu noudatetaan
yleistä yhdistyslakia.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomen Maine Coon -kissat ry:n
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
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