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1.

Yhdistyksen nimi on YkkösKissat ry ja sen kotipaikka on  Helsinki,
toimialue koko Suomi.

Yhdistyksen kieli on Suomen kieli.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kissaharrastustoimintaa ja
parantaa kissojen arvostusta ja asemaa lemmikkieläimenä Suomessa,
keskittyen erityisesti persialais- ja exotic kissarotuihin.

3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-,
neuvontatoimintaa, järjestää kissanäyttelyitä ja ylläpitää yhteyksiä
koti- ja ulkomaisiin kissayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Lahjoitukset käytetään lahjoittajan määräämällä tavalla, jos se on
mahdollista yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen puitteissa.
Yhdistys voi järjestää rahankeruuta ja arpajaisia saatuaan siihen
asianomaisen luvan.

4. Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliiton ja Federation
Internationale Feline:n (FIFe) sääntöjä ja rotumääritelmiä.
Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat rekisteröimään kasvattamansa pennut
FIFeen.

5. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka sitoutuu
noudattamaan Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjä. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka
on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Jäsen, jonka jäsenmaksu on suorittamatta yhden
kuukauden kuluttua eräpäivästä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.
Jäsenen, joka käytöksellään tai toiminnallaan halventaa,
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vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai jonka lemmikkieläinten pito on
lainvastaista tai joka toimii vastoin Suomen Kissaliitto ry:n
sääntöjä, voi hallitus erottaa, jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Erottamispäätös tehdään kuitenkin vasta sitten, kun
asianosaiselle ensin on annettu kirjallinen varoitus, ja vain siinä
tapauksessa, ettei siitä ole ollut apua. Erottamispäätöksestä
ilmoitetaan asianosaiselle kirjallisesti. Saatuaan tiedon
erottamispäätöksestä erotettu voi valittaa päätöksestä yhdistyksen
kokoukselle 30 päivän kuluessa puheenjohtajalle osoitetulla
kirjeellä. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta
yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4 - 6 varsinaista jäsentä ja
1 varajäsen, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä
puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, samoin sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta yhdistyksen muista jäsenistä. Puheenjohtajan,
hallituksen jäsenten sekä varajäsenen tulee olla yhdistyksen
jäseniä.
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.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee
arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-
marraskuussa. 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
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kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin
hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan määrää
hallitus, samoin kuin sen voiko kokoukseen osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
(etäosallistumismahdollisuus).
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
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.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.

13. Varsinaiset kokoukset

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 toiminnantarkastajan
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 jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
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7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

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.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

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 samalla
tavoin.


