Rajan koiramiehet ry:n
säännöt
Hyväksytty 23.3.2004 pidetyssä vuosikokouksessa
Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut nämä säännöt 2.2.2005.

1§
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA ALUE
Yhdistyksen nimi on Rajan koiramiehet ry. Sen
kotipaikka on Imatran kaupunki ja sen toiminta-alue on
Rajavartiolaitoksen toiminta-alue.

voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Hänet voidaan uudelleen hyväksyä yhdistyksen jäseneksi hänen suoritettuaan laiminlyödyt maksut.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5§
JÄSENEN EROTTAMINEN
2§
TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsenistön
ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, edistää
jäsenistön ammattitaitoa ja kehittää Rajavartiolaitoksen
koiratoimintaa.
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
yhdistys
tekee
esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa
lausuntoja ja harjoittaa koulutus- ja valistustyötä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna
asianmukaisen
luvan
saatuaan
arpajaisia
ja
rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

Yhdistyksestä voidaan erottaa
A) Se, joka on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta
määräaikana.
B) Se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä
Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole
mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.
Muussa kuin A) kohdassa mainitussa tapauksessa
jäsenen erottamiskysymys käsitellään yhdistyksen
kokouksessa ja erottamispäätöksen tekemiseen
vaaditaa vähintään 2/3 äänistä. Erottamisesta
äänestetään aina suljetuin lipuin.

6§
YHDISTYKSEN HALLINTO
3§
JÄSENET
Yhdistyksen
varsinaisiksi
jäseniksi
pääsevät
Rajavartiolaitoksessa
palvelevat
koiranohjaajat,
varaohjaajat
ja
koiratoimintaupseerit
sekä
kannattajajäseniksi muut yksityiset henkilöt sekä
oikeuskelpoiset yhteisöt.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja
kannattajajäsenet.
Yhdistyksen
hallituksen
ehdotuksesta
voidaan
kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa
osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus
alistetaan yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi,
jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 3/4
annetuista äänistä.
Yhdistyksen kokouksissa vain varsinaisilla jäsenillä ja
kunniajäsenillä on äänioikeus.

4§
JÄSENMAKSUT
Varsinaiselta
jäseneltä
ja
kannattajajäseneltä
perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus määrätään
vuosikokouksessa. Jäsenmaksut on suoritettava
joulukuun loppuun mennessä.
Jäsen joka ei määräaikana jäsenmaksua ole
suorittanut,

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Sen
muodostaa varsinaisista jäsenistä vuosikokouksen
valitsema puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista
jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Hallituspaikat pyritään
huomioimaan hallintoyksiköittäin siten, että jokaisella
hallintoyksiköllä olisi yksi (1) paikka ja puheenjohtaja
erikseen. Hallintoyksiköt ovat K-SR, P-KR, KR, LR
sekä LSMV. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi
kerrallaan. Muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi
(2) tai tai kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) tai
kolme (3) varajäsentä on erovuorossa vuosittain,
ensimmäisellä kerralla arvonnan perusteella ja sen
jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva voidaan
kuitenkin
valita
uudelleen.
Hallitus
valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Rahastonhoitajaksi voi hallitus kutsua jonkun
jäsenistään
tai
hallitukseen
kuulumattoman
yhdistyksen jäsenen. Rahastonhoitajalla on oikeus
osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.
7§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen

8§
HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä on
läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänestyksessä äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin
arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi
(5) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

9§
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen
vuosikokous
pidetään
vuosittain
hallituksen
määräämänä
päivänä
aikaisintaan
helmikuussa ja viimeistään ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10
yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai vähintään 1/10
yhdistyksen kaikista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Varsinainen jäsen voi lisäksi käyttää enintään neljä (4) ääntä
annettujen valtakirjojen perusteella.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi
kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 §
YHDISTYKSEN KOKOUKSEN
KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta:
1) Kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai
2) Ilmoitus yhdistyksen jäsenille ilmestyvässä
Rajakoira tiedotuslehdessä

11 §
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin kahden poytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijain vaalit
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä
kalenterivuotena
4. Tilintarkastajien
lausunto,
tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle

5. Hallituksen puheenjohtajan ja halllituksen jäsenten
vaali erovuorossa olevien tilalle
6. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien
vaali
7. Vartiostojen ja komppanioitten yhdysmiesten vaali
8. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä
vaali
9. Toimintasuunnitelman vahvistaminen
10. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen
11. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen erikseen
varsinaiselle jäsenelle ja kannattajajäsenelle
12. Yhdistyksen
toimihenkilöiden
ja
edustajien
palkkioiden määrääminen
13. Muut kokouksessa mainitut asiat
14. Muut kokouksessa mahdollisest esille tulevat asiat.

12 §
YHDISTYKSEN TILIT
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kolme (3)
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle, jonka on esitettävä se lausunnollaan
varustettuna seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.
Muutosehdotus, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee
kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

14 §
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous.
Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistö
annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

15§
Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään

