
HAVAINTOJA VUOSIKOKOUKSESTA – IOM ICA AGM 2010 

IOM ICA piti sähköpostein 15.11.2010 vuosikokouksensa, jonka esityslistalla oli kaksi 
henkilövalintaa, 4 kansainvälisen luokkaliiton sääntömuutosesitystä, 11 
luokkasääntöjen muutosesitystä ja 2 mestaruuskilpailujen sääntömuutosesitystä sekä 
rahastonhoitajan katsaus liiton talouteen. 

Kokousprosessin eri vaiheet jättivät hämmentävän kokonaiskuvan. Ensin 3 maata, mm 
Ruotsi, jättivät ilmoittamatta vene- ja omistajatietonsa ja samalla sulkivat itsensä ulos 
varsinaisesta kokouksesta. Sitten 5 maata epäonnistui kokousta edeltävässä 
jäsenäänestyksessä eivätkä voineet äänestää itse kokouksessa. Tähän joukkoon kuului 
mm Norja, joka ei saanut yhtään vastausta jäseniltään! Onko anglosaksinen 
kokouskäytäntö ja täydellisen demokratian tavoittelu liikaa vaadittu? Kolmannes 
jäsenmaista ei sitoutunut riittävästi tähän prosessiin. 15 maata osallistui niin kuin 
pitikin. Pohjoismaiden edunvalvonta jäi Suomelle ja Tanskalle, jotka äänestivät 
yksimielisesti ehdotusten puolesta, mutta valitettavan pienellä äänimäärällä.

Suomessa jäsenäänestykseen osallistui 9 IOM veneen omistajaa. Kiitän heitä 
panoksestaan. Esitykset saivat yksimielisen hyväksynnän. Kymmenes vastaus tuli 
hieman myöhässä, joten se ei ehtinyt mukaan Suomen tuloksiin. Myös se oli esitysten 
takana. Seuraavaksi esitän lyhyen yhteenvedon varsinaisesta vuosikokouksesta. Jos 
haluat lisätietoa, niin vieraile IOM ICAn verkkosivuilla.

Alfonso Moreno (ESP) valittiin puheenjohtajaksi ja Lawrie Neish (CAN) 
varapuheenjohtajaksi (Mittaukset). Heillä ei ollut vastaehdokkaita.

IOM ICAn säännöissä korjattiin ainoastaan ISAF RSD nimenmuutos IRSA:ksi. Oikeat 
muutokset eivät saaneet riittävää kannatusta. Näin jäsenryhmittelyissä ei siirrytty 
yhteen luokkaan: mitattujen veneiden omistajat eikä mies ja ääni periaatteeseen 
äänestyksissä. Lisäksi ehdotus, että maakohtaisissa jäsenäänestyksissä annettujen 
äänten määrä olisi myös kunkin jäsenmaan äänimäärä itse vuosikokouksessa, jäi vaille 
riittävää kannatusta. Myöskään päätösten dokumentointia ja toimeenpanoa ei haluttu 
sitoa 12 kuukauden aikarajaan.

Itse IOM venettä koski 11 luokkasääntömuutosta, joista useimmat olivat vähäisiä 
tarkennuksia tai tekstin selvennöksiä. Näistä hyväksyttiin 10 esitystä lähes 
yksimielisesti. Väripigmentin salliminen lasikuidussa sai kannatusta, mutta jäi hieman 
vaaditusta määräenemmistöstä. Näin tuo esitys hylättiin. Australia, Ranska ja USA 
olivat vastaan ja niiden suuri äänimäärä ratkaisi asian.

Mestaruuskilpailujen sääntömuutoksissa tarkennettiin hieman osanottomääräyksiä, 
jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

Rahastonhoitajan katsaus osoitti, että IOM ICA on hoitanut pienin kuluin toimintaansa 
ja sen saamat osuudet MM- ja EM-kilpailujen osanottomaksuista ovat jääneet 
täysimääräisinä tulokseen. Taseen mukaan varoja on nyt 15 212. Rahayksikkönä on 
Australian dollari.
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