SUOMEN PYÖRÄILY RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika: Maanantai 29.4.2019 klo 17:00
Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki
Suomen Pyöräily ry:n säännöt §9: ”Liittokokouksiin on [oikeus] varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa maaliskuun loppuun mennessä, oikeus lähettää yksi (1) valtakirjalla äänioikeutettu edustaja, sekä enintään kolme (3) lisäedustajaa, joilla on läsnäolo-oikeus. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan
liittokokouksessa tulee varsinaisten jäsenten ilmoittaa liittokokoukseen osallistuva äänioikeutettu edustaja
sekä lisäedustajat numerojärjestyksessä kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Valtakirjassa tulee
olla äänioikeutetun edustajan ja kolmen lisäedustajan nimet numerojärjestyksessä. Äänioikeutetun edustajan estyessä siirtyy äänioikeus numerojärjestyksessä seuraavalle edustajalle. Kokousedustajan on liittokokouksessa oltava sen varsinaisen jäsenen jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa
kuin yhtä SP:n varsinaista jäsentä.
1. Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen avaus
 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 Valitaan kokoukselle sihteeri
 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2 kpl)
2. Edustettuina olevat jäsenseurat ja äänimäärät sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat. Todetaan edustettuina olevien jäsenseurojen äänimäärä.
3. Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto:
Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
4. Vastuuvapauden myöntäminen
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5. Suomen Pyöräilyn sääntöihin ehdotettavat muutokset
Suomen Pyöräilyn hallitus esittää kevätkokoukselle, että seuraavat muutokset tehdään liiton sääntöihin (SP §10):
 Kutsu ja esityslista SP:n varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kuukausi
etukäteen sähköpostitse tai kirjallisesti postitse.
MUUTETAAN MUOTOON:
Kutsu ja esityslista SP:n varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi viikkoa etukäteen sähköpostitse tai kirjallisesti postitse.




Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asiansa varsinaisen kokouksen esityslistalle, on ilmoitettava siitä
sähköisesti tai kirjallisesti SP:n hallitukselle kevätliittokokoukseen 15.2. mennessä ja syysliittokokoukseen 15.9. mennessä.
MUUTETAAN MUOTOON:
Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asiansa varsinaisen kokouksen esityslistalle, on ilmoitettava siitä
sähköisesti tai kirjallisesti SP:n hallitukselle kuukausi ennen kevät-/syysliittokokousta.

SP:n sääntöjä voidaan muuttaa, jos sääntömuutosta on liittokokouksessa kannattanut vähintään
kolme neljäsosaa annetuista äänistä, ellei yhdistyslain säännöksistä muuta johdu. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta (SP §14).

6. Käsitellään muut jäsenten esittämät asiat
Käsitellään kevätkokoukselle käsiteltäväksi esitetyt asiat määräpäivään mennessä (15.2.2019) lähetyt esitykset (liitteenä):
6.1. Tawast Cycling Club ja Motion Finland ry:n tekemät esitykset
6.2. Terva-ajot ry:n tekemät esitykset
7. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

