KYRÖSKALAN SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on KYRÖSKALA ja sen kotipaikka on HÄMEENKYRÖN KUNTA. Yhdistys kuuluu jäsenenä
Suomen Kalamiesten keskusliitto – Finlands Fritidsfiskares Central förbund ry:hyn, jota näissä säännöissä nimitetään
liitoksi.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja syventää harrastusta järkiperäiseen kalastukseen ja kalavesien hoitoon sekä
järjestää jäsenilleen tilaisuuksia virkistyskalastukseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa sekä
suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä
julkaisemalla alaa käsittelevää kirjallisuutta sekä hankkii kalavesiä jäsentensä käyttöön. Toimintaansa varten hankkii
yhdistys asianomaisen luvan.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä vain hyvämaineinen henkilö. Jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään
suorittamaan määrätyn liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, jotka vuosikokous vuosittain määrää. Jäseneksi
hyväksymisestä päättää johtokunta.
4§
Yhdistyksen asioita hoitaa sen lain mukaisena hallituksena vuosikokouksessa kerrallaan valittu 7 jäseninen
johtokunta. Tämä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunta ottaa
yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
5§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.
6§
Tilit päätetään kalenterivuosittain. Vuositilit on johtokunnan jätettävä viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta
tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle lausuntoineen viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
7§
Vuosikokous, johon jäsenet kutsutaan vähintään 10 päivää sitä ennen lehti-ilmoituksella, pidetään ennen maaliskuun 1
päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) Johtokunnan vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
2) tilit varainhoidosta samalta ajalta
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä määrätään liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
4) johtokunnan jäsenten vaali sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta (1+1)
5) suunnitelma kalakannan lisäämistoimenpiteeksi ja kalastuksen harjoittamiseksi
6) muut johtokunnan ja yksityisen jäsenen ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat huomioiden yhdistyslain 24§
määräykset
8§
Tarpeen vaatiessa kutsuu johtokunta 7§ mainitulla tavalla yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla
tavalla. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan

aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.
9§
Jos jäsen tahtoo yhdistyksestä erota, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta on hän velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kuluvalta
kalenterivuodelta. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
10§
Jäsenten tulee yhdistykselle antaa suorittamistaan kalavesien hoitotoimenpiteistä samoin kuin kalastuksestaan ja sen
tuotannosta yhdistyksen hallituksen määräämät tiedot.
11§
Yhdistyksen sihteerin on heti vuosikokouksen jälkeen lähetettävä liitolle liiton määräämän kaavakkeen mukaiset
tiedot sekä ilmoitus yhdistyksen johtokunnasta, jäsenluettelo ja vuosikertomus. Rahastonhoitajan tulee lähettää liitolle
liiton jäsenmaksut viimeistään maaliskuun kuluessa.
12§
Jäsenen joka rikkoo kalastuslainsäädäntöä, näitä sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, voi yhdistyksen kokous erottaa yhdistyksestä ja on tästä ilmoitettava liitolle.
13§
Jäsenten oikeudesta ottaa mukaan vieraita yhdistyksen kalavesille sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen
hyväksymissä ohjesäännöissä.
14§
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon
pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljättäosaa annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa
toisiaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliajan on oltava vähintään 14 vrk:tta. Yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä ilmoitus liitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.
15§
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.
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