SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019
Aika:

sunnuntai 24.11.2019 klo 11:00

Paikka:

Ammattikorkeakoulu Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 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.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen avaus
Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen
1.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
1.2. Valitaan kokouksen sihteeri
1.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat
1.4. Valitaan ääntenlaskijat
2. Edustettuina olevat jäsenseurat JA äänimäärät
Todetaan edustettuna olevat jäsenseurat ja yhteenlaskettu äänimäärä
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä uusilta jäseniltä perittävä
liittymismaksun suuruus
4. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätetään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista.
5. Toiminta- ja taloussuunnitelma
Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2020.
6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.
7. Jäsenten tai hallituksen esittämät asiat
Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:
7.1. Hallituksen ehdotus
Suomen Pyöräilyn hallitus esittää kevätkokoukselle, että seuraava muutos tehdään liiton
sääntöihin (SP §6):

SP:n tukijäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, joiden tarkoituksena
on pyöräilyn ja liikunnan edistäminen.
MUUTETAAN MUOTOON:
SP:n tukijäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yritykset, yhteisöt, säätiöt sekä
yksittäiset henkilöt.
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).
7.2. CCH:n ehdotukset
Esitämme SM ja ISM luokkiin muutoksia ja lisäyksiä:
o Naisten U23 lisättävä maantiekilpailuun. Perusteena tasa-arvo.
o Naisten N40 luokkaan 2km takaa-ajo, naisillekin mahdollisuus ajaa master luokan
kilpailu.
o N/M 30 luokat poistettava kaikista lajeista.
o M18 luokan 4 km joukkueajon poistamiseksi ja tilalle M16
o Team Sprint 2-ajajalla. Perusteena et ne muutamat nuoret (M18) voivat ajaa
miehissäkin, mutta M16 ei voi ajaa. Esitän myös, että joukkueissa voisi olla tyttö tai
poika osallistujia.
o M16 luokkaan lisätään pisteajo, edelleen mahdollisuus ajaa samassa lähdössä tytöt ja
pojat.
o Omnium luokkiin lisäys: kaudella 2019 ajettiin koe mielessä kilpailut ja onnistuivat hyvin
eli tytöt ja pojat samassa luokassa N/M12 ja N/M16 lajit samat kuin aikuisilla mutta
matkat lyhyemmät.
7.3. TuUL ehdotus:
Ratapyöräilyn junioriluokkien välitysrajoitusten muutos (liite)
7.4. Suomen kilpapyöräily ry:n ehdotus:
Esitämme, että vuona 2020 järjestettäisiin pyöräilyn Esport Suomen mestaruuskilpailut Zwiftpalvelussa (liite)
7.5. Korson Kaiku ry:n ehdotus:
XCE lisättäisiin ISM-luokkiin (M/N-12 – M/N-14) sekä SM M/N-16 (liite)
8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

