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1. TARKOITUS 
 
Rotuneuvostot perustetaan kullekin rodulle erikseen. Niiden tarkoituksena on toimia neuvoa antavina eliminä 
rotujen standardi- ja kasvatussääntöasioissa sekä terveysasioissa. Rotuneuvostojen tehtävänä on välittää 
yksittäisten kasvattajien mielipiteet ja ehdotukset FIFen yleiskokoukselle. Tämä tapahtuu kunkin rotuneuvos-
ton valitseman rotuneuvoston sihteerin kautta. Rotuneuvostojärjestelijä edustaa rotuneuvostoja FIFen yleis-
kokouksessa. 
 

2. KELPOISUUS JA JÄSENYYDEN EDELLYTYKSET 
 

1. Jäsenellä tulee olla FIFen rekisteröimä kasvattajanimi. 
2. Jäsenen tulee olla vähintään 25 vuotias, ja olla ollut hyvämaineinen jäsen FIFe yhdistyksessä vähin-

tään 5 kalenterivuoden ajan. 
3. Jäsenen tulee olla kasvattanut ja rekisteröinyt FIFe-jäsenen rekisteriin vähintään 5 pentuetta kysei-

sestä rodusta. 
4. Jäsenen tulee olla kasvattanut vähintään yksi GIC- tai GIP-arvon saavuttanut kissa kyseisessä ro-

dussa tai jäsenen tulee olla näyttelyttänyt omistamaansa kissaa kyseisestä rodusta FIFe näyttelyissä 
vähintään 3 kertaa vuodessa viimeisten 3 kalenterivuoden aikana. 

 
Kasvattajan perustellusta hakemuksesta voi kansallinen FIFe-jäsen myöntää rotuneuvoston jäsenyyteen 
erikoisluvan, koskien kohtia 3. ja 4.  
 
Vaatimukset täyttävät jäsenet voivat saada kunkin rodun rotuneuvoston jäsenyyden lähettämällä täytetyn 
jäsenanomus kaavakkeen kansalliselle FIFe-jäsenelle. Jäsenhakemuksen täytyy olla kansallisen liiton vah-
vistama.  
 
Jäsenyyskausi on 1.1.- 31.12. 
 
Rotuneuvostojärjestelijä lähettää FIFe-jäsenille listan voimassaolevista rotuneuvostojen jäsenistä 31.10. 
mennessä. Rotuneuvostojen jäsenten täytyy maksaa jäsenmaksu 31.1. mennessä, jotta heillä on oikeus 
osallistua rotuneuvoston toimintaan koskien kohtia 6,8 ja 9. Mikäli jäsenmaksu on maksettu 31.1. jälkeen, 
käsitellään se uutena hakemuksena eikä jäsenellä ole äänestysoikeutta. Tarkistettuaan kaikki vaatimukset ja 
maksut, informoi FIFe-jäsen rotuneuvostojärjestelijää vahvistetuista jäsenyyksistä.  
 
Vastaanotettuaan jäsenhakemuksen/uusinnan sekä –maksun rotuneuvostojärjestelijä lisää jäsenen nimen 
jäsenlistaan.  
 
Jäsenyys useammassa kuin yhdessä rotuneuvostossa on sallittua. 
 
Kelpoisuus ja jäsenyyden edellytykset, koskien alustavasti hyväksyttyjä rotuja: 
 
1. Jäsenellä tulee olla FIFen rekisteröimä kasvattajanimi. 
2. Jäsenen tulee olla vähintään 25 vuotias, ja olla ollut hyvämaineinen jäsen FIFe yhdistyksessä vähin-

täänkin 2 kalenterivuoden ajan. 
3. Jäsenen tulee olla kasvattanut ja rekisteröinyt FIFe-jäsenen rekisteriin vähintään 1 pentue kyseisestä 

rodusta. 
4. Rotuneuvostosääntöjen luku 8 ei ole käytettävissä.  
 
 
 

3. MAKSUT 
 
Vuosittaisen jäsenmaksun (ajalle 1.1.-31.12.) määrää FIFen yleiskokous.   
 
Päästäkseen viralliselle rotuneuvoston jäsenlistalle, tulee jäsenien maksaa vuosittainen jäsenmaksu, joka 
selviää yleisten sääntöjen liitteestä numero yksi.  
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4. KANSALLISTEN FIFe JÄSENTEN VASTUU 
 
Kansallinen FIFe-yhdistys on vastuussa siitä, että: 

- se toimittaa hakemukset rotuneuvostojärjestelijälle 
- tilittää rotuneuvoston jäseniensä maksamat maksut FIFen rahastonhoitajalle vuosittain 31.3. men-

nessä. 
- takaa, että jäsenvaatimusten kohdat 1,2 ja 3 artiklassa 2 täyttyvät vuosittain. 

 
Mikäli rotuneuvoston jäsenen jäsenyys päättyy FIFe:ssä kesken vuoden tai kasvattajanimi poistetaan FIFen 
kasvattajanimilistalta, tulee FIFe-jäsenen informoida asiasta rotuneuvostojärjestelijää. Jäsen poistetaan ro-
tuneuvoston jäsenlistalta.  

 
5. ROTUNEUVOSTOJÄRJESTELIJÄ 
 
1. Rotuneuvostojärjestelijä on henkilö, joka valitaan kykyjensä perusteella.  
2. Hallitus valitsee rotuneuvostojärjestelijän kolmeksi vuodeksi kerrallaan, FIFen yleissihteerivaalin yhtey-
dessä ja hänen tulee olla jonkun kansallisen FIFe-jäsenen jäsen. 
3. Rotuneuvostojärjestelijä toimii yhteyshenkilönä eri rotuneuvostojen sihteerien, hallituksen, toimikuntien, 
kansallisten FIFe-jäsenyhdistysten sekä mahdollisten muiden tahojen kesken. 
4. Rotuneuvostojärjestelijä:  
 - ylläpitää rotuneuvostojen sääntöjä 
 - ottaa vastaan rotuneuvostojen jäsenhakemukset 
 - ylläpitää rotuneuvostojen jäsenlistaa 
 - toimittaa jäsenlistat FIFen rahastonhoitajalle FIFe-jäsenten laskutusta varten 

- tiedottaa rotuneuvostoja yleiskokoukselle toimitetuista heidän rotuaan koskevista ehdotuksista 
- toimittaa rotuneuvostojen ehdotukset eteenpäin kyseisille toimikunnille 
- edustaa rotuneuvostoja FIFen yleiskokouksessa (ilman äänestysoikeutta) 
- järjestää rotuneuvoston sihteerin vaalit 
- valmistelee kirjallisen vuosikertomuksen hallitukselle, sen tulee sisältää vähintäänkin: 
 - yleiskatselmus rotuneuvostoista ja niiden jäsenistä 
 - kooste rotuneuvostojen toiminnasta 
 

6. ROTUNEUVOSTON SIHTEERI 
 
6.1 Kelpoisuusvaatimukset  
Katso alla olevat jäsenyyden perusedellytykset. 
 
Kunkin rotuneuvoston sihteerin valinnan suorittavat neuvoston jäsenet kyseisen rotuneuvoston jäsenten 
joukosta asetetuista ehdokkaista kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
 
Ehdokkaan tulee ilmoittaa halukkuudestaan asettua ehdolle rotuneuvoston sihteeriksi lähettämällä kirjallinen 
ilmoitus rotuneuvostojärjestelijälle lokakuun 31. päivään mennessä sinä vuonna, jonka marras/joulukuussa 
vaalit järjestetään.  
 
6.2 Vaalit 
 
Vaali järjestetään joka kolmas vuosi marras/joulukuun aikana, toimikausi alkaa seuraavan vuoden 1. tammi-
kuuta. 
 
Rotuneuvoston sihteerin vaalin sähköiset äänestysliput on palautettava rotuneuvostojärjestelijälle annettujen 
äänestysohjeiden mukaisesti.  
 
Vain ne rotuneuvoston jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vaalivuoden lokakuun 31. päivään 
mennessä, ovat äänioikeutettuja sihteerin vaalissa. 
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Mikäli äänet menevät tasan sihteeriehdokkaiden kesken, suoritetaan uusintaäänestys tasatuloksen saanei-
den ehdokkaiden välillä. Äänestää voivat tasatulokseen päättyneessä vaalissa äänioikeutettuja olleet. Mikäli 
toisenkin kierroksen tulos menee tasan, ratkaisee vaalin arpa. 
 
6.3 Vastuu 
Rotuneuvoston sihteeri: 

- vastaanottaa ja arvioi rotuneuvoston jäseniltä saamansa ehdotukset 
- järjestää ja organisoi äänestykset ehdotuksista 
- lähettää hyväksytyt ehdotukset artiklan 8 mukaisesti sekä kannanotot artiklan 9 mukaisesti 
- toimii yhteyshenkilönä rotuneuvostojen jäsenien ja rotuneuvostojärjestelijän kesken 
- valmistelee rotuneuvoston vuosikertomuksen, joka lähetetään tammikuun lopussa rotuneuvostojär-

jestelijälle. 
 
 

7. VAPAAT TOIMET 
 
FIFen hallitus nimeää sijaisen, mikäli jonkin rotuneuvoston sihteerin paikka vapautuu kesken kauden.  
 

8. KÄYTÄNTÖ EHDOTUSTEN ESITTÄMISELLE 
 
8.1 Kelpoisuus 
 
Pystyäkseen tekemään ehdotuksia on rotuneuvoston koostuttava vähintään kahdeksan (8) eri FIFe-jäsenen 
jäsenistä. FIFen hallitus voi myöntää poikkeusluvan.  
 
8.2 Menettely ehdotuksia varten 
1. Kunkin rotuneuvoston jäsenistön ehdotukset ja mielipiteet tulee toimittaa kyseisen rotuneuvoston sihteeril-
le.  
2. Rotuneuvoston sihteeri arvioi nämä ehdotukset ja hankkii neuvot/mielipiteet asiasta k.o. toimikunnilta ro-
tuneuvostojärjestelijän välityksellä. Sihteeri hankkii muiden k.o. rotuneuvostojen jäsenten mielipiteet äänes-
tyksellä. 
3. Jotta ehdotus voidaan esittää yleiskokoukselle, on vähintään 50 % k. o. rotuneuvoston jäsenistä osallistut-
tava äänestykseen ja sen on saatava 2/3 annetuista äänistä. 
 
4. Yllämainitulla tavalla hyväksytyt rotuneuvoston ehdotukset tulee toimittaa kaikilla kolmella virallisella FIFe-
kielellä vaalituloksen kera rotuneuvostojärjestelijälle, joka toimittaa ne edelleen asianomaiselle toimikunnalle 
(Terveys- ja hyvinvointitoimikunta, Tuomari- ja standarditoimikunta, Kasvatus- ja rekisteröintitoimikunta) kun-
kin kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Ehdotusten tulee saada 2/3 annetuista äänistä ko. rotu-
neuvoston äänestyksessä, jotta ne ovat ehdotuskelpoisia yleiskokoukselle. 
 

9. ESITYSTEN ARVIOINTI 
 
Yleiskokoukselle tulleet k.o. rotua koskevat ehdotukset, jotka ovat tulleet rotuneuvostojärjestelijän kautta joko 
hallitukselta, toimikunnalta/-kunnilta tai FIFe-jäsenyhdistyksiltä, lähetetään rotuneuvoston sihteerin toimesta 
rotutoimikunnan jäsenien arvioitavaksi.  
 
Rotuneuvoston sihteeri järjestää äänestyksen 15 päivän sisällä siitä kun on saanut ehdotuksen/ehdotukset ja 
saatuaan tuloksen hän lähettää rotuneuvostojärjestelijälle suosituksen kirjallisena.  
 
Vähintään 50 % k. o. rotuneuvoston jäsenistä on osallistuttava äänestykseen, jossa ehdotuksen on saatava 
2/3 annetuista äänistä. 
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