Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y:n

SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi on Kempleleen Metsästys- ja Kennelyhdistys ja kotipaikkana Kempelen kunta.
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Kempeleen kunnan.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ydistyksen mailla järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa,
kenneltyötä ja ampumaurheilua.
Tässä tarkoituksessa yhdistys valvoo jäsentensä ja asettamiensa vartijoiden välityksellä, ettei
salametsästystä harjoiteta ja että yhdistyksen metsästysalueilla noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja
hyviä metsästystapoja.
Opastaa etenkin nuoria jäseniään metsästysalueiden oikeaan käyttöön ja riistanhoitoon.
Järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-. Suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, jota varten yhdistys
voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
Säätelee riistakannan verottamista vuosittain kannan runsauden tai vähyyden huomioiden.
Riistakannan lisäämiseksi ja säilymiseksi järjestää riistanhoitotalkoita, parantaa riistan elinympäristöä,
huolehtii riistan talviruokinnasta, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä ja huolehtii tarvittavien
rauhoitusalueiden ja – aikojen järjestämisestä metsästyalueillaan.
Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja maa-alueita.

3§
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä yhdistyksen kokouksen päätöksellä jokainen kempeleläinen, joka on
asunut Kempeleessä vähintään kolme vuotta.
Jäseneksi voi päästä myös vieraspaikkakuntalainen, mikäli hän omistaa yhdistyksen metsästysalueella
vähintään neljä ( 4 ) hehtaaria ja vuokraa omistamansa maat yhdistykselle metsästyskäyttöön.
Kaikki uudet jäsenet tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa, jolloin vähintään kahdenkolmasosan
(2/3) paikallaolevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§
Vuorokausi- ja metsästyskausilupia yhdistyksen metsästysalueelle voi johtokunta myöntää yhdistyksen
ulkopuolisille henkilöille yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain määräämään hintaan.

5§
Jäseneksi hyväksytyn tulee noudattaa voimassaolevia lakeja ja asetuksia, yhdistyksen sääntöjä sekä
yhdistyksen kokouksen päätöksiä. Rikkomisesta tai jäsenmaksunsa suorittamatta jättämisestä voidaan
jäsen erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jolloin kahdenkolmasosan (2/3) läsnäolevista
yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla.

6§
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, neljä ( 4) muuta varsinaista ja kaksi ( 2 ) varajäsentä.
Johtokunta keskuudestaan valitsee sihteerin, rahastonhoitajan, riistakirjanpitäjän ym. toimihenkilöt.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on vähintään 3 jäsentä saapuvilla, heidän joukossaan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7§
Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan puheenjohta tai varapuheenjohtaja, jompikunpi yhdessä
sihteerin kanssa.

8§
Jos yhdsityksen jäsen haluaa erota yhdistyksestä on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanominen
astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

9§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, siinä käsitellään seuraavat asiat:
Esitetään vuosikertomus.
Tilit ja tilikertomus sekä tilintarkastajain lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnalle myönnettävästä
vastuuvapaudesta.
Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut.
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut
varsinaiset ja varajäsenet.
Valitaan (2) tilintarkastajaa sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa.
Keskustellaan muista kokoukselle esitetyistä asioista.

10§
Ylimääräisen kokouksen voi johtokunta kutsua koolle harkintansa harkintansa mukaan ja se on myös
kutsuttava, jos yksiviidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä erityisistä syistä sitä kirjallisesti johtokunnalta
vaatii.

11§
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhtä viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla enimmän leviävässä
sanomalehdessä ilmoittamallla.

12§
Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja jos kaksikolmasosaa (2/3)
kokouksessa läsnäolleista jäsenistä sitä kannattaa.

13§
Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa on niin päätetty, joista toisen
kokouksen täytyy olla vuosikokous ja molemmissa kokouksissa läsnäolleista jäsenistä kaksikolmasosaa
(2/3) kannattaa purkuesitystä.

14§
Jos yhdistys puretaan ja yhdistykseltä jää varoja, lahjoitetaan ne Kempeleen kunnalle riistanhoitoa
edistäviin tarkoituksiin käytettäviksi.

15§
Vuosikokous päättää vuosittain yhdistyksen jäsenen oikeudesta saada viedä mukanaan metsästämään
yhdistyksen alueille tuttaviaan tai muita henkilöitä ilman vuorokausimaksua.
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