Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n syyskokous 2020 pöytäkirja
Aika:
Paikka:

14.11.2020 klo 13.30-16.30, Minna Tallberg luento klo 11-13.00
Teivon Ravikeskus, Grand Prix -ravintola, Velodromintie 2, Tampere

ASIAT
1§ Kokouksen avaus
SIHY:n puheenjohtaja Johanna Niemi avasi kokouksen klo 13.37 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat ja kokous oikein sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin ollen laillisesti
päätösvaltaiseksi. Osallistujalista liitteenä.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Niemi, sihteeriksi Pia Ralli, pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat Anniina Trygg ja Pia Slögs
4§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä
Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista
(12) jäsentä. Syyskokous päätti johtokunnan jäsenten määrästä nykyisten sääntöjen mukaan.
5§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten ja erostaan ilmoittaneiden tilalle sekä tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja
Varapuheenjohtaja (2v) - valittiin Liina Kuusela
Sihteeri (2v) - valittiin Pia Ralli
Rahastonhoitaja (2v) - valittiin Maija Kipinoinen
Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (2v) - valittiin Tiina Savolainen
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (2v) - valittiin Sirpa Brumpton
Jäsen (1v) – valittiin Pipsa Wagner
Varajäsen 1 (1v) - valittiin Hanna Matilainen
Varajäsen 2 (1v) – valittiin Kaarina Metz
Varajäsen 3 (1v) – valittiin Natalie Slögs
Tilintarkastajaksi valittiin Tiliextra Oy tilintarkastusyhteisö, missä päävastuullisena tilintarkastajana
HT Juho Paavola. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse erikseen
valita, sillä yhteisön muut tilintarkastajat toimivat tarvittaessa varalla.
6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Hyväksyttiin johtokunnan ja valiokuntien laatima Toimintasuunnitelma 2021
7§ Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021
Hyväksyttiin johtokunnan ja valiokuntien laatima talousarvio vuodelle 2021.
8§ Muut asiat
- kokoukselle määräaikaan mennessä käsiteltäväksi esitetyt asiat:
Aihe: Yhdistyslain vastaisen kevätkokoussääntömuutoksen korjaaminen
➢ kokouskutsu on netissä vasta 14 vrk ennen kokousta, on erittäin ongelmallinen, ja
jäsenistön etujen vastainen
➢ Säännöissä luki, ennen, että jäsenistö käyttää valtaa yhdistyksen kokouksissa.

Se oli täysin harkittu sanamuoto. Jäsenistö päättää asioista vuosikokousten ohella myös
ylimääräisissä jäsenkokouksissa.
Tehty sääntömuutos on yhdistyksen jäsenten sanavallan kaventamista ja lisäksi ristiriidassa
alla olevan sääntökohdan kanssa, jossa puhutaan ylimääräisistä jäsenkokouksista. Ne eivät
ole vuosikokouksia, ja nyt olette siis vieneet jäsenistön päätösvallan niissä

o

Vaadin siis isommankin jäsenjoukon nimissä, että vanha sanamuoto palautetaan
sääntöihin.
Kokous päätti, että tämä sääntömuutosehdotus viedään äänestykseen
kevätvuosikokoukseen 2021 ja se kirjataan jo kutsuun

-

SRL syysvuosikokousasiat https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/
PM22 tiedotus
SIHY Islanninhevosareena -hankkeen tiedotus:
➢ Ypäjä pidetään vaihtoehtona, mutta tällä hetkellä hanke ei siellä aktiivisesti etene.
Ratahankkeen budjetti Ypäjällä on minimissään 250 000 € ja se on tällä hetkellä liian iso
SIHY:lle yksin. Ypäjällä on kuitenkin olemassa meidän olemassa oleva rata, mikä on
jäsenistön käytössä. Valitettavasti rata ei täytä kv-tasoa, eikä siellä ole passirataa.
Muita vaihtoehtoisia paikkoja radoille selvitetään 2021 aikana.
Ennen kuin on ratoja, niin sillä välin vuokrataan WR- ja SM-kilpailuihin yksityisten ratoja –
Metz, Orimattila ja Ahvenanmaa.
Ypäjän ratahankkeen baanametrirahat palautetaan, mikäli lahjoittaja niin haluaa. Rahat on
kaikki tallella omalla tilillään ja selkeästi kirjanpidossa nähtävillä jäsenistölle
tasekirjanpidossa 2021 omana projektinaan.
SIHY seuraa myös tiiviisti SRL toiminnan mahdollisia uusia painotuksia 2021 alkaen ja on
mukana kehittämässä sekä omaa lajiaan, mutta myös merkittävänä toimijana SRL jäsenenä.

-

Vuoden parhaiden palkitseminen
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

-

Vuoden Juniori Ratsastaja – Miina Sarsama
Vuoden Nuori Ratsastaja – Gerda-Eerika Viinanen
Vuoden Seniori Ratsastaja – Laura Nyström
Vuoden Passiratsastaja – Gerda-Eerika Viinanen
Vuoden Passitulokas – Tiina Kari
Kunniamaininta Lajimestaruuskilpailumenestyksestä – Jenni Kurki
Vuoden PR-teko – Elisa Kaski
Vuoden Kasvattaja – Katie Sundin Brumpton / frá Fögruhlid
Vuoden Talkoolainen – Hanna Hirvonen
Nuorisovaliokunnan palkitsemat aktiiviset nuoret ja juniorit – Tenho Heimonen, Iida Niemi,
Kanerva Niemi, Ronja Ryhänen, Iida Varhelahti, Gerda-Eerika Viinanen

Avoin kutsu SIHY 40v juhlatoimikuntaan, juhlavuosi on 2022

9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.30.

Johanna Niemi, puheenjohtaja

Pia Ralli, sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi sekä
päätökset oikein kirjatuiksi.
Tampere _______ / _______2020

Anniina Trygg

Pia Slögs

