Suomen Egyptinmaut ry:n säännöt (PRH:n hyväksymät 19.12.2011)
1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Egyptinmaut ry. Ruotsiksi yhdistyksen nimi on Finska
Egyptisk Mau förening rf. Englanniksi yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista
nimeä Finnish Egyptian Mau Association. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere
ja kieli suomi.
2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää egyptinmau kissarodun kasvatusta,
hyvinvointia ja tunnettavuutta Suomessa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys luo ja ylläpitää yhteyksiä muihin
tarkoituksenmukaisiin kissajärjestöihin sekä yksityishenkilöihin. Yhdistys voi kuulua
jäsenenä yhdistyksiin kotimaassa tai ulkomailla, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen
tarkoitusta tai on sitä lähellä. Yhdistys kehittää ja ylläpitää suomalaisten egyptinmau
-harrastajien yhteistyötä tiedottamisella sekä järjestämällä kokouksia, koulutusta ja
jäsentapaamisia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja. Yhdistys voi järjestää arpajaisia, keräyksiä ja esittelynäyttelyitä, sekä
tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys voi
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta tarkoituksensa toteuttamiseksi.
3§ Jäsenyys
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä perhe-, nuoriso- ja kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka samassa taloudessa asuvan perheen
muu jäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen. Nuorisojäseniä ovat kaikki alle 15vuotiaat jäsenet. Varsinaisen jäsenen sekä perhe- ja nuorisojäsenen hyväksymisestä
päättää hallitus.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön,
joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on
edistänyt rotukissaharrastusta tai kissojen asemaa lemmikkinä. Ehdotus raukeaa ellei
2/3 annetuista äänistä sitä kannata.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen 2/3 enemmistön päätöksellä, jos jäsen
toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä, sen imagoa, jäsenistöä tai
haittaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hänen
katsotaan kasvatuksessaan tai eläinten hoidossaan laiminlyövän eläinten hyvinvointia
tai muita kasvatukseen liittyviä säädöksiä. Hallituksen erottamispäätöksestä voi
jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla, 30 päivän kuluessa päätöksestä
tiedon saatuaan, johtokunnalle sitä koskevan kirjelmän. Muussa tapauksessa
erottamisesta päättää yhdistyksen kokous yhdistyslaissa mainituilla perusteilla.
Eronneen tai erotetun jäsenen suorittamia maksuja ei palauteta eikä hänellä ole

oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
Varsinaisella jäsenellä sekä perhe- ja nuorisojäsenillä on jäsenmaksuvelvollisuus.
Kunkin jäsenryhmän jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
Jäsenmaksuvelvollinen jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos
jäsenmaksua ei ole maksettu kuukauden aikana jäsenmaksun erääntymisestä.
4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat
yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään
viisi muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen
toimikausi on syyskokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan,
varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Jos hallituksen jäsen
eroaa tai erotetaan kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen tarvittaessa uusi
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.
5§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtalla
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6§ Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla yhdessä puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kanssa.
7§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous pidetään syys-marraskuun aikana.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, lähettämällä kokouskutsut
kirjallisesti. Kutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10)

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun
vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
9§ Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6 valitaan yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tapahtumiin
7 valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
8 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruus
9 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokoukselle, on ilmoitettava kirjallisestii
hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Täysi-ikäinen yhdistyksen
jäsen voi valtuuttaa toisen täysi-ikäisen valtakirjalla äänestämään puolestaan.
Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei
äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu. Jos äänet menevät tasan,
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.
10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistys purkautuu, mikäli kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden
kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä niin päätetään. Yhdistyksen purkautuessa

kaikki varat käytetään jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen
päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta,
jotta niistä voidaan päättää.

