YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry

Rno: 175.036

Merkitty rekisteriin 14.10.1998

Jäljennös annettu 30.10.2014

Säännöt
1.§ Nimi, kotipaikka, toimialue
Yhdistyksen nimi on Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry, lyhenne SHCC, sen
kotipaikka on Köyliö ja toiminta-alue koko Suomi.
2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi highland cattle -rotua (Skotlannin ylämaankarjaa), edistää ja
tukea kasvatustoimintaa Suomessa sekä toimia kasvattajien valtakunnallisena yhdyssiteenä. Yhdistys ei
harjoita elinkeinoa eikä ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•

järjestää kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia tai muuta toimintaa

•

järjestää eläinnäyttelytoimintaa

•

tiedottaa jäsenille ja sidosryhmille ylämaankarjaan liittyvistä asioista

•

voi julkaista tiedotusmateriaalia

•

ylläpitää yhdistyksen kotisivuja

•

ylläpitää yhteyksiä kasvattajajärjestöihin ja muihin tahoihin Suomessa ja ulkomailla

•

hallinnoi rekisteröityä Laitumelta Lautaselle -tavaramerkkiä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianmukaisen luvan
•

ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

•

järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

•

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

•

järjestää maksullisia eläinarvostelutilaisuuksia tai näyttelyitä

•

myydä näyttelyissä ja muissa tilaisuuksissa yhdistyksen omia paitoja, postikortteja tai
muuta vastaavaa.

3. § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään
liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun.
Yhdistykseen voidaan kannattavaksi jäseneksi valita yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö,
joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsen maksaa vuosittain kannatusmaksua, jonka
suuruuden vuosikokous määrää. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta.
Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen vuosikokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi
henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti ja pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan ja
tarkoitusperien tai rodun hyväksi. Kunniajäsenyys ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen kunniajäseneksi
kutsumista. Kunniajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa kuten varsinaisella
jäsenellä. Kunniajäseniä voi olla nimitettynä kolme henkilöä kerrallaan. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta
vapaat.
Yhdistyksen hallituksella on lisäksi oikeus tehdä esityksiä ja päättää yhdistyksen jäsenten ja/tai sen
ulkopuolisten henkilöiden, yritysten tai yhteisöjen palkitsemisesta ja/tai muistamisesta sekä
huomioimisesta. Yhdistyksen palkitsemiset eivät ole rahallisia eikä niistä seuraa saajille taloudellista etua.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä / kannatusjäsenellä/ kunniajäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen / kannatusjäsen
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Kunniajäsen voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksellä, mikäli hänen
katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin aiheuttaneen yhdistykselle tai sen
toiminnalle tai rodulle vakavaa haittaa.
Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianosaisella
jäsenellä / kannatusjäsenellä/ kunniajäsenellä on oikeus antaa hallitukselle kirjallinen selitys asiassa, paitsi
jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen yhdeltä (1) vuodelta.
5. § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummalekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi
kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä kaksi vuodeksi valittua varajäsentä. Hallituksen
puheenjohtaja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Varsinaisista jäsenistä on kaksi kerralla erovuorossa,
ensimmäiset erovuoroiset arvotaan vuosikokouksessa, sen jälkeen erovuoroisuus etenee listan mukaan.
Erovuoroista ei voi valita uudelleen. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle valitaan uusi
jäsen yhdistyksen vuosikokouksessa eronneen toimikauden loppuajaksi.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja tarvittaessa perustaa työryhmiä. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää
vuosikokouksessa päätettäessä toiminnantarkastajan valitsemisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.
Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen
kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1) valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan
2) toteuttaa yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
3) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
4) hoitaa yhdistyksen varoja sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa
5) esittää kunniajäsenten nimeämistä vuosikokoukselle.
6) edustaa yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä
7) laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle vuosikokouksen
hyväksyttäväksi
8) laatia vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää yhdistyksen
toiminnantarkastajien tarkastettavaksi yhdistyksen tilit kaikkine tarpeellisine selvityksineen
9) ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

10) hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus. Yhdistyksen jäsen voi
halutessaan tutustua jäsenluettelossa oleviin häntä koskeviin merkintöihin.
11) hallituksen on pidettävä luetteloa Laitumelta lautaselle -tavaramerkin käyttäjistä. Hallitus voi esittää
tavaramerkin käyttöön tai sääntöihin muutoksia vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

7.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen siihen
erikseen oikeuttama henkilö yksin.

8. § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä/ kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi
äänestystä suljetuilla lipukkeilla. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat.

11. § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun
suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. Hyväksytään hallituksen esityksestä kunniajäsenet
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. tammikuuta, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

12.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole erityisesti mainittu, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä
Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi se jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin
30.10.2014

