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Sääntömääräinen kevätkokous 29.4.2018

SUOMEN KANIHYPPÄÄJÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 29.4.2018

Paikka ja aika: Facebook -chat, 29.4.2018 klo 19-20

Kokouksessa paikalla olivat:
Alina Ahlberg, Linda Aarnio, Linn Ekström, Paula Hautala, Reetta Hämäläinen, Viola Kohonen,
Karoliina Korkee, Manda Kosola, Iina Lahti, Karoliina Laakkonen, Anniina Niemelä,
Julia Raatikainen, Susa Rajamäki, Karoliina Similä, Jussi Tapani, Henna Vihersaari sekä Anni Viskari.
Kokousketju avattiin kaikille jäsenille, joilla on facebook-tili.

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Henna Vihersaari avasi kokouksen klo 19:00.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Henna Vihersaari, sihteeriksi Karoliina Similä ja pöytäkirjantarkastajiksi
Reetta Hämäläinen ja Anni Viskari.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous oli ajoissa koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Tilinpäätös
Jäsenistöllä ei ollut kysyttävää tilinpäätöksestä. Tilikauden tulos oli 1 494,63€ ylijäämäinen. Ylijäämästä on suunnitellusti maksettu vuoden 2018 ensimmäisten sisäkisojen vuokrat sekä Skuttlin
lisenssi.
Vuosikertomus:
Vuosikertomukseen on voinut tutustua etukäteen kokouskutsun liitteenä. Puheenjohtaja kertoi,
että toiminnantarkastuksessa huomattiin esittelypäivien kappalemäärän puuttuminen ja se on nyt
korjattu kokousaineistossa esitettyyn kertomukseen. Jäsenistöllä ei ollut kysyttävää toimintakertomuksesta.
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Olen yhdistyksen valitsemana toiminnantarkastajana tarkastanut Suomen Kanihyppääjät
ry:n talouden ja hallinnon ensimmäiseltä toiminta- ja tilikaudelta 9.4.2017 - 31.12.2017
Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.
Olen tutustunut Suomen kanihyppääjät ry:n kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallituksen pöytäkirjoihin toimintakaudelta, enkä löytänyt huomautettavaa.
Yhdistyksen kirjanpito sekä tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Yhdistyksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja toiminnassa
on noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.
Puollan vastuuvapauden myöntämistä asianosaisille.

Kaarinassa 26.4.2018
Leea Mäkelä

Jäsenistölle esitettiin kokouksessa myös toiminnantarkastussuunnitelma. Jäsenistöllä ei ollut kysyttävää toiminnantarkastuksesta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Jäsenkokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään hallituksen ehdotus virallisten luokkien kilpailuoikeuden sitomisesta jäsenyyteen
Lyhennelmä ehdotuksesta:
Ehdotettu muutos tarkoittaa toteutuessaan sitä, että 1.8.2018 alkaen, kilpaillakseen SKH:n kilpailuissa virallisissa luokissa (rataluokat helposta eliittiin sekä korkeus- ja pituushyppyluokat), henkilön tulee olla myös yhdistyksen jäsen. Edelleen lajiin on kuitenkin mahdollista tutustua ei-jäsenenä epävirallisissa luokissa, kuten minissä ja esimerkiksi slalomhypyssä.
Jäsenkokous päätti hyväksyä ehdotuksen liitteen mukaisesti.

8. Muut esille tulleet asiat
Kanihypyn SM 2018
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Kilpailuvastaava kertoi, että SKH järjestää tänä vuonna kanihypyn SM-kisat yhdessä toisen kotimaisen hyppy-yhdistyksen SEK:n kanssa. Kisat jaetaan kahteen osakilpailuun ja kumpikin yhdistys ottaa yhden osakilpailun järjestelyvastuun. SKH:n osakilpailu pidetään Ypäjän Finnderbyssä.
SM-luokkina Eliitti Suora ja Eliitti Pituus. Kisapäivää täydennetään väliluokilla
Kanileiri 2018
SKH järjestää yhdessä Suomen Lemmikkikanit ry:n kanssa kanileirin 15.-17.6.. Paikka on Pohjan
Tila Loimaalla.

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04.
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