WORKING JACK RUSSELL TERRIER CLUB OF GREAT BRITAIN SUOMI-FINLAND
SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Working Jack Russell Terrier Club of Great Britain Suomi-Finland ja
kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Tehdä tunnetuksi ja suojella alkuperäistä metsästysterrieriä, joka tunnetaan
nimellä Jack Russell Terrieri.
2. Säilyttää Jack Russell Terrierin alkuperäiset luonteenpiirteet ja rakenne
Jack Russell Terrier Club of Great Britainin vahvistaman rotumääritelmän
pohjalta ja pyrkiä säilyttämään Jack Russell Terrieri Suomen Kennelliiton
roturekisteriin kuulumattomana rotuna.
3. Opastaa jäsenistöä jalostamaan ja eri tavoin harrastamaan näillä terriereillä.
4. Rohkaista jäsenistöä lainmukaiseen ja inhimilliseen terrierimetsästykseen
sekä puolustaa terrierimetsästäjien oikeuksia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Järjestää yhteisiä kilpailuja, harjoituksia ja neuvontatilaisuuksia.
2. Palvelee jäsenistöä rodun jalostukseen ja harrastuskäyttöön liittyvissä
kysymyksissä.
3. Ylläpitää roturekisteriä Jack Russell Terrieristä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna
rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenet ryhmitellään seuraavasti: 1) varsinaisiin jäseniin, 2) perheenjäseniin, 3)
kunniajäseniin. Kunniajäsenyyden myöntää yhdistyksen kokous hallituksen suosituksesta.
Jokaisella jäsenryhmällä on yhtäläiset oikeudet yhdistyksessä.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunkin jäsenryhmän vuotuisen jäsenmaksun suuruus määräytyy seuraavasti: 1)
vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu, 2) perheenjäsen 50 % varsinaisen jäsenen

jäsenmaksusta, 3) kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.
Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.
4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäsenen eroamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi varoittaa
jäsentä erottamisen uhalla tai erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään, yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun
maksamisen kuuden kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien
5 § YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille
viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle
kirjallisesti tai sähköpostitse.
6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen
elokuun loppua paikassa, jonka yhdistyksen hallitus on päättänyt ja joka ilmoitetaan
kokouskutsussa. Kokouspaikka voi olla muuallakin Suomessa kuin yhdistyksen
kotipaikkakunnalla.
Ylimääräinen kokous pidetään , kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai hallitus katsoo olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
kutsuttava koolle 5 §:ssä mainitulla tavalla.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen esityslista.
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus.
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut erovuoroiset hallituksen jäsenet.
9) Valitaan tilin/toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
Muut hallituksen jäsenet kuin hallituksen puheenjohtaja valitaan suhteellista vaalitapaa
noudattaen. Yhd. lain 29 § 3 mom. 3 k. mukaisella tavalla.
8 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on valintaa seuraavat kolme vuotta, vuosikokousten
välinen aika. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kaksi jäsentä kerrallaan. Ensimmäistä
kertaa hallitusta valittaessa erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen
ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta niin usein, kuin he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus valmistelee sääntömuutokset.
9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
10 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on toukokuun ensimmäisen ja huhtikuun viimeisen päivän välinen
aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava tilin/ toiminnantarkastajalle viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilin/ toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (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 varat samaan tarkoitukseen.

