Hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta vuosikokoukselle 2022
Muutosesitykset kohdittain punaisella.

7. Yhdistyksen hallitus
…
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi ei voida valita henkilöä,
joka on vajaavaltainen, tai jolla on voimassa oleva maksuhäiriömerkintä. Puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäseniä. …
Tämänhetkiset säännöt ovat muodossa:
…
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäseniä. …
9. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden avulla. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen
hallitus kutsuu yleiskokouksen koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan
yhdistyksen jäsenlehdessä ja / tai yhdistyksen verkkosivuilla.
Vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus sen
tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten, jolloin hallituksen on kutsuttava kokous koolle
kuukauden kuluessa. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä
kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
Tämänhetkiset säännöt ovat muodossa:
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen hallitus kutsuu yleiskokouksen
koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja / tai
yhdistyksen verkkosivuilla.
Vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus sen
tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
… 16. Valitaan jalostustoimikunta ja mediatoimikunta (toimikaudet kolme (3) vuotta). …
Tämänhetkiset säännöt ovat muodossa:
... 16. Valitaan jalostustoimikunta ja lehtitoimikunta (toimikaudet kolme (3) vuotta). ...
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Tämänhetkiset säännöt ovat muodossa:
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

