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Syyskokous 2020 
 

 

Aika: 7.11.2020 klo 12:00 

Paikka: Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12, Vantaa 

 

 Ilmailuliiton hallitus suosittelee, että kokoukseen osallistutaan etänä. 

 

 

Asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen  

a) puheenjohtaja,  

b) sihteeri,  

c) kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja  

d) kaksi (2) ääntenlaskijaa 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Ilmailuliiton sääntöjen mukaan, liiton syyskokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen 

määräämänä päivänä.  Liiton kokoukset pidetään Helsingissä, ellei hallitus toisin päätä.  

Hallitus kutsuu liiton kokouksen koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu liiton kokoukseen 

toimitetaan varsinaisille jäsenille kirjallisena kutsuna. Kokousilmoitus on lisäksi 

julkaistava liiton jäsenlehdessä. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. Vahvistetaan kokouksen menettelytapajärjestys 

 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, hallituksen jäsenten ja 

tilintarkastajien palkkiot, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä näiden 

mahdollinen porrastaminen jäseneksi liittymisen ajankohdan mukaan seuraavalle 

kalenterivuodelle  
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7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  

 

8. Vahvistetaan lajitoimikunnat sekä valitaan niiden puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtaja  

 

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

 

10. Sääntömuutosesitys 

 

Ilmailuliiton hallitus (SIL-H 16/2020 § 6) on 3.10.2020 päättänyt esittää liiton 

syyskokoukselle seuraavat sääntömuutokset: 

 

1) Hallitus esittää Ilmailuliiton syyskokoukselle 2020, että liiton sääntöihin 

lisätään kohta 9.6: ”Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton 

kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” 

 

2) Hallitus esittää Ilmailuliiton syyskokoukselle 2020, että liiton sääntöihin 

lisätään kohta 20.2: ”Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen 

kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä 

mainittu kurinpitoelin.” 

 

3) Hallitus esittää Ilmailuliiton syyskokoukselle 2020, että liiton sääntöjen kohta 

21 korjataan kuulumaan seuraavasti: ”21 § Saatuaan ilmoituksen sääntöjen tai 

määräysten vastaisesta toiminnasta (sääntöjen rikkomisesta) tulee hallituksen 

tutkia rikkomusta koskeva ilmoitus, pyytää ja käsitellä tarvittaessa selvitys 

asiasta sekä mahdollisesti määrätä näiden sääntöjen 22 §:n mukaisesti 

rangaistuksia.” 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

 


