Yhdistyksen toiminta ja säännöt
Bengalikissayhdistys ry Säännöt Patentti- ja rekisterihallitus
1§. Yhdistyksen nimi on Bengalikissayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki
2§. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää positiivista kissaharrastustoimintaa,
tehdä bengalikissarotua tunnetuksi, tukea bengalikissakasvattajia ja –omistajia
rotuun ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja toimia kaikkien kissojen
yleisen terveyden, hyvinvoinnin, paremman arvostuksen ja ymmärtämisen
edistämiseksi sekä tukea eläinsuojelutyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esittelyitä, näyttelyitä,
kokouksia, koulutustoimintaa, kursseja, luentoja, esitelmätilaisuuksia,
ylläpitää verkkosivustoa, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä valmistelee ja tekee
esityksiä keskusliitoille, toimien hyvässä yhteishengessä muiden
kissaharrastajien sekä eläinharrastusta valvovien ja ohjeistavien
viranomaistahojen kanssa, kannustaen harrastajia steriloimaan/ kastroimaan
kissat joita ei käytetä rodunjalostukseen, huomioiden kaikessa toiminnassaan
ensisijaisena eläinsuojelulliset näkökohdat.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja, hankkia ja
omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kahvila- ja
ravintolatoimintaa ja vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia sekä
toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia.
3§. Yhdistys kunnioittaa bengalikissarodun tunnustaneiden kansainvälisten
keskusliittojen kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja rotumääräyksiä, niiltä
osin kun ne ovat Suomen lakien ja asetusten mukaisia.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki bengalikissasta, sen
kasvatuksesta, kissaharrastuksen edistämisestä sekä eläinsuojelusta
kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt
ja joiden jäseneksi liittymisen hallitus hyväksyy.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, kunnia- tai kannatusjäseniä.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
asuva henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa, eikä hän voi kuulua
yhdistyksen hallitukseen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4§. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on
muuten 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.
Erotetulla tai eronneella ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen
takaisin saamiseen.
5§. Varsinaisilta, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja

vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää
syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6§. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi pitää
kokouksen myös minkä tahansa sähköisen viestintävälineen avulla. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
7§. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8§. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9§. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä. 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 jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa
on jokaisella varsinaisella ja perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää.
10§. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
11§. Yhdistyksen kevätkokouksessa 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, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 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.

