SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry. ja sen kotipaikka on Laukaan kunta. Yhdistys on
perustettu 1952 ja se on suomen kielinen. Yhdistys voi kuulua alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin.
2§
Yhdistyksen tarkoitus on vaalia ja kehittää harrastusta järkiperäiseen virkistys- ja kotitarvekalastukseen ja kalakannan
hoitoon, harjoittaa vuokraamillaan mailla järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää
luonnonsuojelua ja ampumaurheilua. Tarkoitustaan pyrkii yhdistys toteuttamaan siten, että se:
 vuokraa tai sopimuksin järjestää kalavesiä ja metsästysmaita jäsentensä yhdenvertaiseen käyttöön,
 suorittaa neuvonta- ja valistustoimintaa kala- ja riistakannan hoidossa samoin kuin järkiperäisessä ja
urheiluhengen mukaisessa virkistyskalastuksessa ja metsästyksessä,
 edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta,
 kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan
harjoittelu- ,suoritus- ja kilpailutilaisuuksia.
 Yhdistys jakautuu kahteen rekisteröimättömään jaostoon kalamiesjaostoon ja metsämiesjaostoon.

3§
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä hyvämaineinen yhdistyksen toimialueella tai sen lähiympäristössä asuva henkilö.
Paikkakunnalta pois muuttanut yhdistyksen jäseneksi päässyt henkilö voi edelleenkin olla yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen jäsenet ovat kannattavia, koe, nuoriso, varsinaisia tai maanvuokraajajäseniä. Kunniajäseniksi voidaan
kutsua henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan tähän erikoisesti ansioituneita.
 kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus valita henkilön erillisestä anomuksesta,
 koejäseneksi voidaan valita varsinaiseksi jäseneksi pyrkivä henkilö. Jäsenanomuksessa tulee olla yhdistyksen
jäsenenä kaksi ( 2 ) vuotta olleen henkilön suositus. Koejäsenyys voi kestää korkeintaan kaksi
 ( 2 ) vuotta jolloin yhdistyksen hallituksen on päätettävä jäsenen hyväksymisestä tai hylkäämisestä,
 nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä 0 - 18 vuotiaita henkilöitä. Liittymismaksua nuorisojäseniltä ei peritä.
Nuorisojäsenestä tulee varsinainen jäsen sinä kalenterivuonna, jolloin nuorisojäsen täyttää 18 vuotta.

Maanvuokraajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus valita henkilön joka vuokraa vastikkeetta yhdistykselle
omistamansa tai hallitsemansa alueen kaiken metsästysoikeuden sekä henkilön, joka erityisesti voi edistää
yhdistyksen metsästysalueiden laajenemista tai säilymistä. Maanvuokraajajäsenellä on metsästysoikeus
yhdistyksen metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa ja oikeus saaliin jakoosuuksin kuulua yhdistyksen hirvi- ja suurpetoseurueisiin.

Seuran jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö voidaan ottaa seuran jäseneksi.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§
Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus, jonka jäsenen kautta esitys uuden jäsenen hyväksymisestä on tehtävä.
Kysymyksen jäsenen erottamisesta yhdistyksestä ratkaisee niinikään sen hallitus. Mikäli hallitus ei ole yksimielinen,
niin yleinen kokous ratkaisee jäsenyyden. Kunniajäsenen kutsuminen tapahtuu hallituksen esityksestä yhdistyksen
yleisessä kokouksessa. Varsinaisella jäsenellä, maanvuokraajajäsenellä, kunniajäsenellä sekä 15 vuotta täyttäneellä
nuorisojäsenellä on yhdistyksessä äänioikeus. Kannattavalla jäsenellä ja koejäsenellä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta.
Jokaisella, jolta on evätty yhdistykseen pääsy tai joka on siitä erotettu, on oikeus saada kysymys yleisen kokouksen
ratkaistavaksi.
5§
Jos jäsen haluaa yhdistyksestä erota, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai
myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta on hän velvollinen suorittamaan jäsenmaksun
koko kuluvalta toimintavuodelta. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.
6§
Jäsen, joka rikkoo kalastus- tai metsästyslakia tai asetusta, näitä sääntöjä, hyvää tapaa tai yhdistyksen hyväksymiä
metsästys/kalastussääntöjä vastaan, toimii yhdistyksen yleisen edun vastaisesti voidaan yhdistyksestä erottaa.
7§
Yhdistykseen liittyessään on jäsen velvollinen maksamaan määrätyn liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun,
joiden suuruuden vuosikokous vuosittain määrää erikseen kalamiesjaostoon ja metsämiesjaostoon kuuluville jäsenille.
Jäsenmaksu on suoritettava ennen elokuun 1 päivää. Hirviseurueeseen uutena tulevan tulee maksaa vuosikokouksen
määrittelemä lahtivajamaksu, jota ei palauteta.

8§
Yhdistyksen yleisiä asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, jossa on vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan
valitsema puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) jäsentä, joista 3 jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena
määrätään erovuoroiset arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Rahastonhoitajaksi voidaan valita myös hallitukseen kuulumaton yhdistyksen jäsen. Hallitus on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ( 3 ) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla, paitsi
tapauksissa, jolloin on kysymys jäsenen yhdistykseen hyväksymisestä tai erottamisesta, jolloin ei päätöstä voida tehdä
ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintäin viisi ( 5 ) muuta hallituksen jäsentä ole läsnä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus päättää metsästyksenjohtajista hirviseurueen esityksen pohjalta
9§
Jäsenasioiden hoitajia ym. toimihenkilöitä voi hallitus valita yhdistyksen jäsenistön keskuudesta. Eri toimikunnat ja /
tai jaostot voivat keskuudestaan valita toimihenkilönsä.
10§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
11§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään
kaksikymmentäyksi ( 21 ) päivää ennen vuosikokousta. Tilit tulee palauttaa lausunnolla varustettuna viimeistään kaksi
( 2 ) viikkoa ennen vuosikokousta.
12§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maaliskuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous ja elokuussa pidettävä
kesäkokous. Hallitus kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintäin yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokousilmoitus on
julkaistava ainakin yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka lisäksi vuosikokous voi päättää
muunkinlaisesta kutsumistavasta.
13§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta,
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta kuluneelta tilikaudelta, joiden
perusteella päätetään tilien ja hallinnon hyväksymisestä,
6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
7. toimitetaan puheenjohtajan ja uusien hallituksen jäsenien vaali hallituksesta eroavien jäsenten tilalle,
8. toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali,
9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma seuraavaa toimikautta varten,
10. käsitellään seuraavan toimikauden tulo- ja menoarvio,
11. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet erikseen kalamies- ja metsämiesjaostoon kuuluville
jäsenille, sekä hirviseurueen uuden jäsenen lahtivajamaksu.
12. valitaan tarpeelliset toimikunnat,
13. valitaan yhdistyksen edustajat kokouksiin,
14. käsitellään muut hallituksen tai yksityisten jäsenten hallitukselle vähintäin kolme ( 3 ) viikkoa ennen
vuosikokousta esittämät asiat,
15. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
14§
Kesäkokouksessa päätetään:
1. metsämiesjaoston osalta jäsenten metsästyssäänöistä ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä
yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena, metsästettävän saaliin kiintiöistä, jäsenen
saalis/toimintailmoituksen sisällöstä, toimeenpantavista riistanhoitotoimenpiteistä sekä rauhoitusalueista,
2. kalamiesjaoston osalta toimikauden loppuosan kalastuksenhoitoon, kalastus- ja kilpailutoimintaan liittyvistä
asioista.
15§

Tarpeen vaatiessa kutsuu hallitus 12§:ssä mainitulla tavalla yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen.
Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset.
16§
Jäsenen tulee antaa yhdistykselle suorittamistaan kalavesien ja metsäriistan hoitotoimenpiteistä samoin kuin
kalastuksestaan ja metsästyksestään sekä niiden tuotosta yhdistyksen hallituksen määräämät tiedot.
17§
Päätös näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä
yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa.
Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä.
18§
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen
tarkoituksen lähellä olevaan tarkoitukseen.
19§
Yhdistyksen omistamilla tai vuokraamilla alueilla on kalamiesjaoston jäsenillä yhdenvertainen oikeus kalavesillä
kalastamaan ja metsämiesjaoston jäsenillä metsästysmailla yhdenvertainen oikeus metsästämään. Jäsenen kutsumalla
vieraalla on metsästyssäännöissä määrätyt oikeudet.
Yhdistyksen jäsenen velvollisuus on valvoa, ettei kalastusta ja metsästystä näillä alueilla harjoita sellaiset joilla ei
siihen ole oikeutta.
20§
Yhdistyksen, sen hallituksen, hirviseurueen sekä jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tulee allekirjoittaa pöytäkirja.
21§
Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa on säädetty.

