Sääntömuutos
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyreneittenkoirien sekä pyreneittenpaimenkoirien
kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä levittää tietoa näistä roduista, hoidosta, pidosta ja käytöstä.
MUUTOS:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyreneittenkoirien sekä pyreneittenpaimenkoirien
kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä jakaa tietoa näistä roduista, hoidosta, pidosta
ja käytöstä.

6 § Jäsenet
Perhejäsenen, joka on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö ja asuu samassa
osoitteessa, jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta eikä oikeuta saamaan
yhdistyksen virallista julkaisua.
MUUTOS:
Perhejäsenen, joka on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö ja asuu samassa osoitteessa,
jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta eikä oikeuta saamaan yhdistyksen virallista
julkaisua. Perhejäsen ei myöskään ole oikeutettu yhdistyksen avustuksiin (terveystutkimus-, koulutusjne).

Kasvattajan liittämän pentuejäsenen jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden
suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun.
Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden.
MUUTOS:
Kasvattajan liittämän pentuejäsenen jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden
suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun.
Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen se muuttuu varsinaiseksi
jäsenyydeksi, ellei pentuejäsen ilmoita kirjallisesti hallitukselle eroavansa yhdistyksestä.

9 § Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Jäsen on vapaa jäsenyydestään välittömästi.
MUUTOS:
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Jäsen on vapaa jäsenyydestään välittömästi. Jäsenmaksua ei palauteta.

11 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2)
varajäsentä.Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta paitsi puheenjohtajalla yksi (1) vuosi.
Vuosittain erovuorossa on puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.
Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa.
MUUTOS:
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) - kahdeksan (8) jäsentä sekä yksikaksi (1-2)
varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta paitsi
puheenjohtajalla yksi (1) vuosi. Vuosittain erovuorossa on puheenjohtaja, puolet (3-4)
varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään
arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa.

12 § Hallituksen kokoukset ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai puheenjohtajan ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 4 hallituksen jäsentä haluaa.
MUUTOS:
Hallitus kokoontuu (etäkokouksena tai fyysisesti) tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana
tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään
puolet hallituksen jäsenistä haluaa.

13 § Hallituksen tehtävät
2. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden
tulojen keruusta, valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös,
tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä jalostustoimikunnan tomintakertomus.
MUUTOS:
2. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden

tulojen keruusta, valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös,
tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä jalostustoimikunnan ja muiden toimikuntien
toimintakertomukset.

14 § Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille
annettuja tehtäviä. Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat, jotka esittävät jäsenet hallituksen
hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.
MUUTOS:
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille
annettuja tehtäviä. Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat, jotka esittävät jäsenet hallituksen
hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.
Toimikunnat ovat velvollisia raportoimaan hallitukselle neljännesvuosittain.

15 § Jalostustoimikunta
Yhdistyksellä on jalostustoimikunta, johon kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus
nimittää jalostustoimikunnan puheenjohtajan, joka yhteistyössä hallituksen kanssa muodostaa
jalostustoimikunnan. Puheenjohtajan ja jäsenistön toimikausi määräytyy Jalostustoimikunnan
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jäsenten tulisi edustaa monipuolisesti yhdistyksen edustamien rotujen
ja niiden rotumääritelmien sekä jalostuksen tuntemusta.
MUUTOS:
Yhdistyksellä on jalostustoimikunta, jonka jäsenten tulisi edustaa monipuolisesti yhdistyksen edustamien
rotujen ja niiden rotumääritelmien sekä jalostuksen tuntemusta. Hallitus nimittää jalostustoimikunnan
puheenjohtajan, joka yhteistyössä hallituksen kanssa muodostaa jalostustoimikunnan. Puheenjohtajan ja
jäsenistön toimikausi määräytyy Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.

17 § Yhdistyksen kokoukset
Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu kokouksiin on
toimitettava jäsenille kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen
julkaisussa 14 vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
MUUTOS:

Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu
kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla 14 vuorokautta ennen
kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa ja yhdistyksen www-sivulla 14
vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus järjestää
etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin fyysisen osallistumisen vaihtoehtona.
Etäkokouksen kokouskutsuun ja etäosallistumiseen pätevät samat säännöt kuin fyysiseen
kokoukseen. Hallituksen tai yhdistyksen toimista riippumattomat yksittäiset vaikeudet
etäyhteyksissä eivät vaikuta kokousten päätösvaltaisuuteen.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
MUUTOS:
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö.
Vuosikokousasiat
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja tilintarkastajien lausunto.
MUUTOS:
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, jalostustoimikunnan sekä muiden toimikuntien
toimintakertomukset.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
MUUTOS:
6. Esitetään varainkertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

18 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ovat voimassa samat säännökset kuin 17 § kohdalla on
varsinaisista kokouksista mainittu.
MUUTOS:

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja järjestämistavasta ovat voimassa samat säännökset kuin
17 § kohdalla on varsinaisista kokouksista mainittu.

20 §
Sääntömuutos ehdotus on tarkistettava ja hyväksyttävä yhdistyksen kattojärjestössä ennen sen tuomista
kokousten käsittelyyn.
MUUTOS:
Sääntömuutos ehdotus on tarkistettava ja hyväksyttävä yhdistyksen rotujärjestössä ennen sen tuomista
kokousten käsittelyyn.

