Kevätvuosikokous pöytäkirja

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n kevätvuosikokous
Aika

31.03.2019 klo 17.00

Paikka

Pro Agria -talo, Urheilutie 6, Vantaa

Läsnä

lista liitteenä

Asiat
1§ Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Annastiina Jäppinen avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti
kaikki läsnäolijat tervetulleiksi.
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Annastiina Jäppinen, sihteeriksi Pia Ralli,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Stepanoff ja Minna Toivonen
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaan oikein koollekutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi
4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin johtokunnan laatima esityslista kokouksen esityslistaksi
5§ Vuoden 2018 toimintakertomus
Puheenjohtaja esitti johtokunnan ja valiokuntien koostaman toimintakertomuksen
vuodelta 2018 ja se hyväksyttiin pienin muutoksin, jotka sihteeri kirjasi ja korjaa.
6§ Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Tätä kohtaa ei voitu käsitellä, koska ei ollut varmistuneita ehdokkaita tilintarkastajaksi
ja varatilintarkastajaksi. Yhdistyksen johtokunta kutsuu koolle toisen
kevätvuosikokouksen, missä käsitellään tämä valinta.
7§ Tilinpäätös vuodelta 2018
Yhdistyksen taloudenhoitaja Pia Varhelahti esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen
vuodelta 2018. Tilikauden tulos -1 162,87 €, mihin vaikutti mm tilivuodelle 2018
kirjatut tilivuodelle 2017 kuuluneet kulut sekä pienentyneet jäsentulot. Lisäksi SIHY
Shop varasto arvostettiin kirjanpidossa todellisessa arvossa, mikä aiheutti tulokseen
kuluja. Myyntisaatavia oli n.10 000€ vuoden lopussa. Liikevaihto oli 91 680€.
Yhdistyksen palkkaama tilintarkastaja oli ilmoittanut yhdistykselle 30.3.2019 olevansa
estynyt tekemään tilintarkastusta, joten tilinpäätöstä ei voitu tässä kokouksessa
vahvistaa. Yhdistys kutsuu koolle lisävuosikokouksen, missä tilinpäätös voidaan
vahvistaa.
8§ Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
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Johtokunnalle ei voitu myöntää vastuuvapautta, koska tilinpäätöstä ei voitu vahvistaa.
Yhdistys kutsuu koolle lisävuosikokouksen, missä tämä kohta uudelleen käsittelyssä.
9§ Muut kokoukselle esitetyt asiat
1. Johtokunta esittää sääntömuutosta, että vuodesta 2020 alkaen johtokunnan
jäsenet saavat edustusetuna yhdistyksen jäsenyyden johtokunnassa toimimisen
ajaksi.
-

kokous kannatti ehdotusta ja päätettiin ehdotuksen mukaisesti

2. Johtokunta esittää kunniajäseneksi Fred Sundwallia
-

kokous kannatti ehdotusta ja Fred Sundwall nimitettiin kunniajäseneksi,
palkitseminen vuoden 2019 SM-kilpailuissa

3. Johtokunta esittää sääntömuutosta siten, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan
koolle joko julkaisemalla kirjallinen kutsu yhdistyksen ylläpitämässä, jäsenille
postitettavassa jäsenlehdessä tai internetsivuilla. Kutsu on julkaistava 14 päivää
ennen kokousta.
-

kokous kannatti ehdotusta ja sääntömuutos astuu voimaan

10§ Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja kertoi tilanteen SM-kilpailuiden järjestelyistä Orimattilaan vuonna 2019
sekä Ypäjän uuden rataprojektin etenemisestä.
11§ PR-valiokunnan puheenjohtajan valinta
Määräaikaan mennessä yhdistys sai PR-valiokunnan johtajan paikkaan hakemuksia
yhden. Kokous valitsi PR-valiokunnan puheenjohtajaksi Carla Atroshin 1.4.2019
alkaen.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.56 kaikkien asioiden tultua
käsitellyiksi.

Annastiina Jäppinen, puheenjohtaja

Pia Ralli, sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi sekä päätökset oikein kirjatuiksi.
Helsinki _____ / _____ 2019

Minna Toivonen

Päivi Stepanoff

