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SUOMEN ANGUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Y-TUNNUS 3061264-9)

1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Angusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Somero.

2.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aberdeen angus -rotuisia nautoja kasvattavien
henkilöiden valtakunnallisena yhdyssiteenä Suomessa sekä edistää ja tukea
kasvatustoimintaa Suomessa.
Yhdistys avustaa Fabaa sekä muita alalla toimijoita angus -rotuisten nautojen
kasvattamisen ja jalostamisen edistämisessä. Lisäksi yhdistys ajaa jäsentensä etuja ja
oikeuksia maatalousalan järjestöissä. Tässä tarkoituksessa yhdistys harjoittaa julkaisu-,
tiedotus- ja näyttelytoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä muiden maiden vastaaviin
järjestöihin. Yhdistyksellä on oikeus pitää tulevaisuudessa kantakirjaa ja/tai eläinrekisteriä,
mikäli yhdistys täyttää maa- ja metsätalousministeriön määräämät hyväksymisen
edellytykset.
Yhdistys ei harjoita elinkeinoa eikä muuta ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton
tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.

3.§ Jäsenet
Yhdistys hyväksyy vuosijäseniksi yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Jäseneksi voidaan hyväksyä myös ulkomaisia jäseniä tai anguskasvattajia.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka
yhdistyksen toiminnassa tai yleensä kotieläintalouden edistämisessä on erityisen
ansioitunut. Yhdistyksen jäsenen kuuluu sääntöjä noudattaen toimia yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tehdä kirjallinen eroanomus hallitukselle
tai puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka muistutuksista huolimatta on
jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuonna, muut yhdistykselle
tekemänsä sitoumukset täyttämättä tai toiminut yhdistyksen etuja ja tarkoitusperiä
vastaan.
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5.§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenellä ei ole
velvollisuutta suorittaa jäsenmaksua.

6.§ Hallitus ja sen tehtävät
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi‒kahdeksan (5-8) varsinaista jäsentä.
Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitukseen voi kuulua enintään kolme (3) varajäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi siten, että
puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.
Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden
syyskokouksen päättymiseen asti.
Hallituksen jäsenen tulee olla Suomen Angusyhdistys ry:n jäsen. Hallitus valitsee
keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksesta
kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen kevät/syyskokouksessa eronneen toimikauden loppuajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus voi kokoontua tai tehdä päätöksiä myös nykytekniikoita käyttäen
esimerkiksi puhelinkokouksella, tietokoneen välityksellä tai sähköpostitse. Hallitus on
päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksesta osallistuu kokoukseen. Äänten jakautuessa
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja
tarvittaessa perustaa työryhmiä.
Hallituksen tehtävänä on:
1. Hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen, yhdistyslain ja yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti
2. Hoitaa ja vastata yhdistyksen rahavaroista ja omaisuudesta sekä valvoa yhdistyksen
kirjanpitoa
3. Vastata yhdistyksen tileistä sekä esittää ne toiminnasta laaditun kertomuksen
yhteydessä toiminnantarkastajalle/toiminnantarkastajille
4. Esittää syyskokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
5. Hyväksyä uudet jäsenet ja ylläpitää jäsenluetteloa
6. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
7. Esittää kunniajäsenten nimeämistä yhdistyksen kokouksille.
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7.§ Tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä
hallituksen toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle/toiminnantarkastajille
viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.

8.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

9.§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään tammi-huhtikuussa
sekä syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään milloin
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni per maksettu
jäsenmaksu. Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei joku läsnä oleva jäsen vaadi äänestystä
suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa,
jolloin ratkaisu haetaan arpomalla.

10.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksitoista (12) päivää ennen
kokousta kirjeellä tai sähköpostilla.

11.§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
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4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja päättyneen kalenterivuoden tilit ja
toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen
vuoden hallitukselle.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.
5. Valitaan yksi tai kaksi (1 tai 2) toiminnantarkastajaa ja hänelle/heille varahenkilöt
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä.
6. Valitaan Faban sääntöjen mukaan vaalikelpoiset ehdokkaat sen eri toimielimiin ja/tai
muihin alan toimielimiin.
7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.
8. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio.
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu.
10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä
toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien palkkiot.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yllä mainitussa kokouksessa voidaan edellisen lisäksi käsitellä asioita, joita yhdistyksen
jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle esittänyt tai jotka hallitus on
kokouskutsussa ilmoittanut.

12.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain
siinä tapauksessa, että kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä kannattaa
tehtyä ehdotusta kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa. 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 sen varat samaan tarkoitukseen.

