NARKAUS-KÄMÄN ERÄ RY. JÄSENANOMUS
Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Yhdistys- ja metsästäjänumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Katuosoite

Maa

Liittymismaksun peruste

 4a maanomistaja
 4b maanomistajan lapsi
 4c naismetsästäjä
 4d maanomistajan jäsenyysoikeutta käyttävä lapsenlapsi tai vävy
 6a maanomistajan lapsenlapsi
 6b maanomistajan vävy
 6c seuran toimialueella vakituisesti asuva
 7 muu peruste (esim. maattomat metsästäjät)
Kiinteistöt, joiden metsästysoikeuden vuokraukseen liittyminen perustuu (4a-, 4b-, 4d-,6a- ja 6b-kohtien perusteella jäseneksi pyrkivät täyttävät)

Jäseneksi pyrkivän allekirjoitus

Maanomistajan allekirjoitus (4b-, 4d-,6a- ja 6b-kohtien tapauksessa)

Sitoudun jäljempänä olevaan
jäsenohjesääntöön ja pyydän, että pääsen
Narkaus-Kämän Erä ry:n jäseneksi

Olen tutustunut jäljempänä olevaan
jäsenohjesääntöön ja pyydän, että edellä
mainittu henkilö otetaan seuranne jäseneksi

______________ ___. _______kuuta 200__

______________ ___. _______kuuta 200__

Paikka

Aika

Paikka

Aika

Narkaus-Kämän Erä ry. täyttää:
Kokouspäivä

Päätös

Lisämainintoja

 hyväksytty
 hylätty
JÄSENOHJESÄÄNTÖ
1.

Narkaus-Kämän Erä ry:n jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat
henkilöt, jotka yhdistyksen kokous hyväksyy jäseniksi. Jäseneksi hyväksymisen kannalla tulee olla kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.

2.

Maanomistaja ja maanomistajan oikeus maanomistajajäsenyyteen
a.
Maanomistajalla tarkoitetaan tässä jäsenohjesäännössä seuran toimialueella vähintään 30 hehtaarin
suuruisen maa-alueen omistajaa. Maanomistajalla, ja hänen pyynnöstään hänen lapsillaan, on oikeus
maanomistajajäsenyyteen tässä jäsenohjesäännössä määritellyllä tavalla.
b.
Mikäli maanomistaja eivätkä hänen lapsensa käytä oikeutta maanomistajajäsenyyteen, maanomistaja
voi luovuttaa jokaista täyttä sataa hehtaaria kohden oikeuden maanomistajajäsenyyteen 6a-b
kohdassa mainitulle henkilölle.

3.

Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää vuosittain yhdistyksen kokous.

4.

Ilman liittymismaksua jäseneksi voidaan hyväksyä
a.
Maidensa metsästysoikeuden seuralle luovuttanut maanomistaja
b.
Maanomistajan pyynnöstä hänen lapsensa
c.
Naiset
d.
Edellä 2b kohdassa mainittu maanomistajajäsenyysoikeuden saanut henkilö

5.

Mikäli maanomistaja tai hänen lapsensa liittyvät jäseniksi sen jälkeen, kun oikeus maanomistajajäsenyyteen
on luovutettu, on edellä 4d kohdassa mainitun luovutuksensaajan maksettava liittymismaksu, elleivät
maanomistaja ja luovutuksensaaja toisin sovi.

6.

Puolella liittymismaksulla jäseneksi voidaan hyväksyä
a.
Maanomistajan pyynnöstä maanomistajan lapsenlapsi
b.
Maanomistajan pyynnöstä maanomistajan vävy
c.
Seuran toimialueella vakituisesti asuva

7.

Muut jäseneksi liittyvät maksavat täyden liittymismaksun

8.

Alle kuusitoistavuotiaana jäseneksi hyväksytty voi kuusitoista vuotta täytettyään maksaa liittymismaksunsa
viiden vuoden aikana tasaosin kunnes jäsenmaksu on kokonaan maksettu.

9.

Vuosittaisesta jäsenmaksusta on vapaa
a.
Maanomistaja, joka on luovuttanut seuralle metsästysoikeuden yli sadan hehtaarin suuruiseen maaalueeseen
b.
Yli sadan hehtaarin suuruiseen alueeseen seuralle metsästysoikeuden luovuttaneen kuolinpesän
osakas, jonka kuolinpesä on valinnut edustajakseen
c.
Kunniajäsen
d.
Kuusikymmentäviisi vuotta täyttänyt

10.

Johtokunnan esityksestä kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran toimintaan osallistunut ansioitunut henkilö.

11.

Jäsenyyden menettävät
a.
Jäseneksi hyväksytty, mutta liittymismaksunsa maksamatta jättänyt jäsen
b.
Kolmena vuotena jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen
c.
Maanomistajana ilman liittymismaksua seuraan liittynyt jäsen, joka ei vuokraa maidensa
metsästysoikeutta seuralle

12.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä määritellyin edellytyksin.

13.

Erityisistä syistä yhdistyksen yleinen kokous voi johtokunnan esityksestä poiketa jäsenohjesäännön
määräyksistä.

