Jäsenyhdistyshakemus
Ansökan om föreningsmedlemsskap
Anomme _____________________________________________ kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyyttä.
(Oheen liitettävä pöytäkirjanotteet päätöksistä.)
Vi anhåller om medlemskap i _____________________________________________ kenneldistrikt rf och i Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf.
(Utdrag ur protokoll om beslut ska bifogas)
Yhdistyksen nimi täydellisenä - Föreningens fullständiga namn

Kotipaikka - Hemort

Puheenjohtaja • Ordförande
Nimi - Namn

Puhelin - Telefon

Osoite - Adress
Sähköposti - E-post

Varapuheenjohtaja • Vice ordförande
Nimi - Namn

Puhelin - Telefon

Osoite - Adress
Sähköposti - E-post

Sihteeri • Sekreterare
Nimi - Namn

Puhelin - Telefon

Osoite - Adress
Sähköposti - E-post

Rahastonhoitaja • Kassör
Nimi - Namn

Puhelin - Telefon

Osoite - Adress
Sähköposti - E-post

Postitus • Postning
Koiramme -lehti ja muu yhdistyksen posti pyydetään osoitteeseen - Tidskiften Koiramme-Våra hundar och övrig post till föreningen begärs till adressen

Paikka - Ort

Päiväys - Datum

Allekirjoitus - Underskrift

Allekirjoitus - Underskrift

Jäsenhakemuksessa tulee olla liitteenä seuraavat asiakirjat:
1. Kopio yhdistysrekisteriotteesta (täytyy sisältää voimassa olevat tiedot)
2. Yhdistyksen säännöt
3. Pöytäkirjanotteet kokouksista, joissa on päätetty anoa yhdistyksen kotipaikan mukaisen kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyttä
4. Mikäli yhdistys on valtakunnallinen, on jäsenhakemukseen pyydettävä
lausunto rotujärjestöltä
Jäsenhakemus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena ensin kennelpiirille, joka hyväksyttyään yhdistyksen jäsenekseen toimittaa hakemuksen Kennelliitolle.
Kennelliiton jäseneksi yhdistyksen hyväksyy Kennelliiton hallitus.
Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESPOO
02770 ESBO

v.1. 2017

Allekirjoitukset • Underskrifter

Till ansökan ska bifogas följande dokument:
1. En kopia av utdrag ur föreningsregistret (ska innehålla aktuella uppgifter)
2. Föreningens stadgar
3. Utdrag ur protokoll från möten där föreningen har beslutat att anhålla om
medlemskap i kenneldistriktet för föreningens hemort och i Kennelklubben
4. Om föreningen är rikstäckande ska ett utlåtande begäras av specialklubben
och bifogas till medlemsansökan.
Ansökan om medlemskap jämte bilagor sänds i två exemplar först till kenneldistriktet. Efter att kenneldistriktet har godkänt föreningen som medlem
skickar kenneldistriktet ansökan vidare till Kennelklubben.
Föreningen godkänns som medlem i Kennelklubben av Kennelklubbens
styrelse.
Puh./Tel. +358 (0)9 887 300
Fax +358 (0)9 8873 0331

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

