YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty vuosikokouksessa 17.3.2000

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pro Kala ry ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kuluttajien ja muiden sidosryhmien
tietämystä kalan ja kalatuotteiden ravitsemuksellisesta merkityksestä ja
käyttötavoista ja näin edistää kalan käyttöä terveellisenä elintarvikkeena.
Lisäksi yhdistys edistää kalan ja kalatuotteiden laatua ja elinkeinokalatalouden alalla toimivien jäsentensä yhteistoimintaa.
Yhdistyksen toimintamuotoja ovat kalaan liittyvä monipuolinen tiedotustoiminta sekä jäsentensä elinkeinoa palvelevien kuluttajatutkimusten ja
alan selvitysten teettäminen. Lisäksi yhdistys on yhteistoiminnassa viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa sekä järjestää kokouksia ja seminaareja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun hankkiminen siihen
osallisille.
3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä elinkeinokalatalouden
aloilla toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja
henkilöt. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä yhdistyksiä
ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, sekä henkilökannattajajäseniksi yksityisiä
henkilöitä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolle anomukset yhdistyksen jäsenyydestä on osoitettava.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyys päättyy irtisanomisvuoden lopussa. Jäsen
on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös irtisanomisvuodelta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo näitä sääntöjä, yhdistyksen tarkoitusperiä, valtakunnan lakeja tai hyviä tapoja, tai jättää yhden (1) vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon
viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on postitettu kirjatussa kirjeessä.
Erotettu voi valittaa päätöksestä jättämällä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan
yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen.
Jäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, joista kaksi (2) valitaan Suomen Ammattikalastajaliiton piiristä ja kaksi (2) Suomen Kalakauppiasliiton piiristä,
ellei vuosikokous päätä toisin.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta.
Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi, muut jäsenet samoin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee yhdistyksen toimihenkilöt hyväksytyn talousarvion rajoissa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja mukaanluettuina, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Lisäksi hallitus voi myöntää
nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen toimihenkilölle.

6§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi (1)
viikko ennen vuosikokousta.
7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle yhdistyksen jäsenelle.
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa
maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Kuluvana
vuonna jäseneksi liittyneellä on äänioikeus, mikäli liittymismaksu on suoritettu. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä, mutta sama asiamies voi käyttää enintään kolmea (3) ääntä.
Asiamiehen tulee olla jäsenenä olevan yrityksen palveluksessa tai jäsenenä olevan yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.
Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus;
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi tilikaudeksi. Yhdistyksen varsinaisista tilintarkastajista tulee ainakin toisen
olla KHT.
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä. 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 varat samaan tarkoitukseen.
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