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MÜNSTERIKERHON SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on Suomen Münsterikerho ja siitä käytetään näissä säännöissä myös nimitystä Münsterikerho tai kerho.

2§

Yhdistyksen kotipaikka on Lapinlahti.

3§

Suomen Münsterikerho on valtakunnallinen, rotujärjestö Saksanseisojakerho
ry:n kanssa yhteistyötä tekevä, pieni- ja isomünsterinseisojien rodun harrastusta edistävä rekisteröity yhdistys.

4§

Suomen Münsterikerhon tarkoitus on koota yhteen pieni- ja isomünsterinseisojien omistajat, pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmiensä kanssa, edistää
rodunomaista koiraharrastustoimintaa ja kasvatusta sekä rotujen tuntemusta.

5§

Tarkoitustaan Suomen Münsterikerho toteuttaa
-

järjestämällä jäsenilleen tapaamisia sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
julkaisemalla rotua koskevaa informaatiota jäsentiedotteen ja Internet –
sivujen avulla
toimimalla tiedonvälittäjänä pieni- ja isomünsterinseisojia koskevissa
asioissa rotujärjestön ja münsteriharrastajien välillä.

6§

Suomen Münsterikerho kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen, joka on järjestettävä neljän kuukauden kuluessa edellisen toiminta- ja tilikauden päättymisestä. Münsterikerhon kokouksesta on ilmoitettava kirjeitse tai jäsenlehdessä
vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

7§

Kerhon vuosikokouksessa päätetään ainakin seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
Valitaan 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja joka toinen
vuosi
Esitetään kerhon vuosikertomus ja varainhoitokertomus
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kerhon hallitukselle
Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
Määrätään jäsenmaksut kuluvalle vuodelle
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten
vaali eroamisvuorossa olevien tilalle. Valitaan kaksi varajäsentä.
Hallituksen mahdollisesti avukseen esittämien toimikuntien jäsenten
vaali
Hallituksen vuosikokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
Muut kokouskutsussa esitetyt asiat
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8§

Münsterikerholle valitaan vuosikokouksessa yksi tilintarkastaja sekä hänelle
varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

9§

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu vähintään kolme, kuitenkin enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

10§

Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja varajäsenen
yksi vuosi. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä varsinaisista jäsenistä 1 on erovuorossa vuoden kuluttua, 2 kahden vuoden kuluttua ja kaksi 3 vuoden kuluttua valitsemisesta. Erovuoro ratkaistaan ensin arvalla tai perustellusta syystä
hallituksen enemmistön päätöksellä ja sen jälkeen vuoron mukaan.

11§

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

12§

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja kukin erikseen
tai hallituksen jäsen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

13§

Kerhon tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja varainhoitajalla.

14§

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1)
2)
3)
4)
5)

Hoitaa kerhon kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
Huolehtia kerhon säännöissä määritellyn, tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta.
Kutsua kerho kokoukseen ja valmistaa kokoukselle sääntöjen mukaan
esitettäväksi määrätyt asiat.
Laatia kerhon toimintasuunnitelma ja budjetti, tehdä aloitteita ja esityksiä
kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi sekä panna toimeen kokouksen päätökset.
Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta

15§

Suomen Münsterikerhon vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka kerhon hallitus
jäseneksi hyväksyy. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva henkilö. Jäsenyys velvoittaa suorittamaan kerholle
vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän vuosittaisen
jäsenmaksun.

16§

Jäsen voi käyttää päätösvaltaansa Suomen Münsterikerhon kokouksessa.
Tällöin jokaisella vuosi- ja perhejäsenellä on yksi ääni. Valtakirjoilla ei voi äänestää.

17§

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kerhon kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen ei ole kahtena peräkkäisenä vuotena maksanut jäsenmaksua, katsotaan hänet eronneeksi. Jos jäsen toimii kerhon sääntöjä tai tarkoitusta vastaan, tai hyvien kenneltapojen vastaisesti tai vaikeuttaa huomattavasti kerhon
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toimintaa, on kerhon hallituksella oikeus erottaa jäsen yksimielisellä päätöksellä.
18§

Kerhon toiminta- ja tilivuosi on 1.1 – 31.12

19§

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä.

20§

Mikäli Münsterikerho purkautuu, kerhon jäljelle jäävät varat tulee käyttää Münsterikerhon sääntöjen 4. ja 5. pykälän mukaisen toiminnan tukemiseen. Varojen käyttökohteesta päättää purkautumisesta päättävä kokous.

