
/

e

HARMAN ERAMTEHET R.Y. METS}{STYSYHDISTYKSEN

SAÃNNöT

rs.
yhdistyksen nimi on Härmän Erämiehet r.y. ja kotipaikka Virolahden kunta. Yhdistys
kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiriin.

2 $.

yhdislyksen tarkoituksena on ira rjoittaa maillaan jãrkiperäistä nrebsäsbysbä ja
riistanhoitoa sekä niiden edellyltämää Luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

I $.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: l) EOistãä ja valvoo metsästyslain ja hyvien
metsästystapojen noudatLamista; 2) verottaa riistaa kannan kulloinkin salLimissa
rajoisså; ¡') iiistakannan Lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä' järjestää
taiviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistan-
istutuksia ja huolehtii järkiperãisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä
luonnonsuo¡éJ.usta; a) haijoittaa riisLanhoidollista ja hyvien melsästystapojen mukaista

koulutus- ja vaf:.ótustoiminlaa jäsenistönsä, maanomistajien yn. yleisön sekä nuorison
[u"Lr"J""så; 5) edistää puhdasrõtuisten metsästyskoirien pitoa, kouì.utusta, kãyttöä'
jã-jãi""tu"ú";:O) funittãa ¡asenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä
j" ja.¡""tää metsästys- ja úrheiluammunnan harjoitte.lu- ,suoritus- ja kilpailutílaisuuk-
äi"l rita varten yhdistyã voi asiaomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa'

4 s.

yhdistyksen jäseniksi päãsevät ne hyvãmaineiset riistanhoitoa ja rnetsästystä
harrastavat henkilõL, jotka yhdistyi<sen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen
B $:n 1.2 kohdassa mainitulta Lavalla jäseni.ksi hyväksytään. Jãsen on velvoll'j.tren
noudattamaan metsästystä harjoitta""sãan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä
ja päâtöksiä sekä suãrittamaán yhdistykseãn liittyessään ìiittymismaksun ja toukokuun
iopþrun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous
uub"itt"in määrää. Jäsen on veLvoLlinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan

riistasta ja t,ekemäân siitä sekä muista riistahavannoistaan vuosittain tai tarvittaessa
ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5 $.

Jäsen, joka rikkoo metsästyslainsäädänLöä, näit.ä sääntöjä, yhdislyksen kokouksen

nyvät<syñíä ohjesäänLö3ä tai kokouksen tekemiä päätöksiã tai jåittäl jäsenmaksunsa

suorittamatta, voi yfrðistyksen kokous erottaa jolloin vähintäin 2/3 Lâsnâolevisla
yhdistyksen jäsenistä on ol-tava erottamisen kaãnalla. Samalla tavoin voidaan hyviä
metsästystapo¡a rikkonut jãsen erotLaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävã i'lmoitus

fi.t"iffå. ioã jäsen tahtóo erota yhdistyksætä, on hänen siitä ilmoitettava kirjal-
iisesti johtokuñnal,le tai sen puheenjohtâjalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen

pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jásen ón velvoLlinen suorittamaan jäsenmaksunsa.

kuluvalLa tr¡inrirrtakaucjelLa eikä hänell,ä ole oj.keutLa saada mitään yhdistyksen ki- jnteäst'ä

tai irtaimesta omaisuudesLa.

6 $.

yhclis;tyksurr t i.l.i- .ia tuir¡¡ir¡t¿rvt¡osi alk¿.¡a Latnr¡¡ikttun I piiivärrä ja päät-tyy joulukutrn

1t päiíana. YhdisIysLä t-:thrstaa ja sen asiuit¡¡ hr¡iLaa sert lairtntukaisena hal-t itttkscna

vur.¡sikr¡kr.¡t.¡ki;,t:rr yhclt;Lt;i vurtrit:k:;i kurrall¿¡errt v¿r.l it.s;etn;i 7 jä:;errirren .johtokunt¿( jtrhorl

lle



kuuluu 7 vakinaista ja - vara.jäsentä). Johtokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä
oLlessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystã johtokunnan toimeksiannosta.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja:t,ai hänen estyneenä o-l.lessaan
varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee, yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoi-tajan. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varãpuheenjohtája
sekä vähintään I muuta jäsentä on saapuviLl-a. Aãnten satt,uessa tasan iatkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleÍssa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit
viimeistään kymmenen (10) päivaä ennen vuosikokousta tilintãrkastaji11e, joitten
tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistää kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

7 s.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta
kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään I viikùoa ennen kokousta
paikkakunnaì.1a yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaj-stavalla
l<okousiLmoi tukseL la

B $.

Vuosikokous pidetään heLmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiaL:l) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri-;
2) todetaan kokouksen lailliãuus;
l) valifaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
1ì ""i!"!:gn joht.okunnan 1ãatima toj"miñtakertomus kuluneeìta toimintavuodelta;5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneel,ta tilikaudeÍta,joiden perusteella päätetään tiLien hyväksymisestä;
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden ,"ry,;nt.-,:m;-sestä ,johtokunns!.i,e;7) toimitetaan johtokunnan jäsenten sãka xahden tilintarkastajån ja kahden
varatiLint.arkastajan vaali ;
B) vahvistetaan toiminba- ja riistanhoit.osuunnitelma t.oimikautta varten;9) käsitellään toiminLakauãen tulo- ja menocrrvio;

l0) määrätään yhdislykseri tiiltymis- ja jäserrmatsú¡en suuruus;ll) valitaan tarpeellir:et jaostot ¡a toimiturrnat;
12) boimit.eL,aan uusien jäsenten u"ã]i, jol].oin uánin¡aan z/i rásnäslevista
yhdislyksen jäsenistã on oltava hyväksymir"n kannalla;
ll)..valitaan yhdist.yksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
sekä määrätään heidän käytettävissäãn olevat asianomaisen piirin sääntöjen
edel.lyttämät äänimäärät ;

14) käs.ite1lään muut.joltl-r¡kunnan tai yksity.isLen jäsenben johtokunnalle
vähinLäåìr¡ kolnre v j. ikkoa ûnnerì vuosikokousl-a es j tLånrät .ja Iokouskutseissa
mainitut- asiatl
l5) päi¡t.t.l1.äåirr l<ul<ot¡l<t;cn liuom¡.rr l.lctsåìst-iijäliiIon Kymerr pijr:j]le tehtävj.stä
esiL.yksistä;
i-6) käsi.be-Llään muut mahclolLisel- esille tulevat asiat, joista ei kuitenl<aan
voida tehdä päätöstä.

e $.

Kesäkokous pidetäärr el-okuun aikana ja päätetäân siinä jäsenten ja heidän vie-raittensa oikeudesta harjoit.taa metsästystä yhdistykseÃ metsästisatueilla edessä
o-l-evana metsästyskautena samoinkuin niitta loimeenpantavista rãuhoÍtuksista
ym. riistan suojelutoirnenpiteistä. Kokouksessa voicla¡¡ri [ehdä päätöksiã mvös
muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.



I

t0

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään mil..Loin yhdistyksen aikaisempi kokous
on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, milloin
vähintään l/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii iLmoittamansa
asian kãsittelyã varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä I kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu lähetetään 7 $:ssä mainitulla tavalla.
Kokouksessa voidaan valita uusia jäseniã.

11 $.

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen
kuulumatlomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestys-
asioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyvãksymässä metsästyssäännössä ja
päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

12 $.

Yhdistyksen on pidettävä Luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista
riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

rl $.

Yhdistys toimj.i jatkuvassa yhteistyössä toimiaLueensa yleisen riistanhoitoyhdis-
tyksen ja Suomen MetsästäjäLiiton Kymen piirin kanssa. Yhdistyksen on vuosi-
kokouksen jälkeen huhtikuun I päivään mennessä lähetettävä piiril.l.e sen määrämän
kaavakkeen mukaiset tiedot toiminnasta, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta
jäsenluettelo ja vuosikertomus kaksina kappaleina sekä annettava tarpeen vaaties-
sa piirille sen pyytärnät nruuL tiedoL. IoinrilrLavuoden aikana Lapahtuneista
toimihenkilö- ja jäsenrnuutoksisL.a on i ln¡oitus lehtävã väIittönrästi.

l4

Näitten säänlöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on,
ollakseen pätevâ tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun johtokunta
on asian käsitellyt ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee
voirnaan kun sitä on kannattanut vähintään l,/4 äänestyksessã annetuista äänistä.

15 $.

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäJ.eJ.Ie jääneet varat viimeisen kokouksen
päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa läheLlä oLevaan tarkoituk-
seen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirilÌe sekä yhdistysrekisteriviran-
omaisille.

16 $.

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään
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