1. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Kirputtajat ry, kotipaikka Oulu , kieli Suomi
2. TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoitus on välittää apua sitä tarvitseville eläimille
Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden saman toimintaperiaatteen mukaan toimivien
yhdistysten kanssa.
Yhdistys toimii äänitorvena ja tiedon kulun välikappaleena jakaen tietoa kotia ja hoitopaikkaa etsivistä eläimistä.
Tiedottaa muilla yhdistyksillä meneillään olevista keräyksistä. Ja toiminnan tasolla kerää varoja, tarvittavat luvat
saatuaan, mm steriloimalla koiria , hankkimalla ruokaa, koppeja ym. tarvittavia elementtejä joilla parannetaan
eläinten oloja kohde maassaan .
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii kirpputoritoiminnalla, perimällä jäsenmaksuja, Yhdistys voi ottaa
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä voi järjestää tapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia ja rahankeruuta
asianmukaiset luvat saatuaan.
3. JÄSENET Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus
4.JÄSENEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus
erottaa jäsen joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimintaperiaatteita vastaan. Tai toimii muuten hyvien
tapojen ja lainvastaisesti sekä jos henkilö toiminnallaan aiheuttaa menettelyllään vaikeuksia yhdistyksen
toimintaan. Erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
5. JÄSENMAKSU Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous

6. HALLITUS Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä.
(Rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja) Toimikausi on kokousten välinen aika. Hallitus valitsee puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan ja tarvittaessa esim. sihteerin tai muut toimihenkilöt . Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan , vp:n tai rahastonhoitajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltai
kun puheenjohtaja ja joko vpj tai rahastonhoitaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänestyksen
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallitus , kukin erikseen
8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viim. 3 viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa viim. viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus niin päättää tai katsoo siihen olevan aihetta,
taikka kun väh. 1/10 äänioikeututeista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen jokaisella
jäsenellä on äänioikeus /yksi ääni. Jäsenet eivät voi käyttää valtakirjaa antaakseen äänioikeuden toiselle
henkilölle. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
Ilmoitus kokouksesta on ilmoitettava viim. 7 pvää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse,
sähköpostilla tai muulla virallisella kanavalla esim. internet.

10. VUOSIKOKOUS Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tiintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan tilintarkastaja ja heille varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian
yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että
voidaan sisällyttää kokouskutsuun
11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN Päätös sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta on tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä
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.

