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TOIMINTASUUNNITELMA	
  2016
Yleistä
IBA Finland ry (eli IBAF) on vuonna 2000 perustettu yhdistys suomalaisille motoristeille, joiden
mielestä moottoripyörät on tehty ajettaviksi. Jäseneksi pääsee ainoastaan suorittamalla
kansainvälisen Iron Butt Associationin (IBA) sääntöjen mukaisesti hyväksytyn matka-ajon.
IBA Finland ry pyrkii edistämään matkamoottoripyöräilyä ja liikenneturvallisuutta sekä tekemään
tunnetuksi IBA:n sääntöjen mukaisia matka-ajosuorituksia. IBA Finland ry neuvoo ajojen
suorittamisessa, järjestää ajosuoritustilaisuuksia sekä jäsenten tapaamisia ja on valtuutettu
hyväksymään suomalaisten motoristien ajosuorituksia.
Suunnitelmavuosi on yhdistyksen kuudestoista varsinainen toimintavuosi.

Hallinto
Yhdistys päättä asioistaan kaikille jäsenille avoimissa syys- ja kevätkokouksissa.
Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden hallituksen kokoonpanosta,
toimintasuunnitelmasta, jäsen- ja ajotarkastusmaksujen suuruudesta ja budjetista.
Kevätkokouksessa päätetään menneen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä ja hallituksen
jäsenten vastuuvapauden myöntämisestä.
Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaa vuosittain valittu hallitus. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajansa kutsumana tarvittaessa.
Hallitus voi kutsua tapahtumien järjestysvastaaviksi kerhon jäseniä parhaaksi katsomallaan
tavalla.

Toiminta
Ajosuoritusten tarkastus
Yhdistys toteuttaa otsikon tehtävää seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

ajokoordinaattori johtaa tarkastustoimintaa
tarkastusta suorittavat vuosittain täydennyskoulutetut ajotarkastajat
hankkii ja toimittaa jäsenille hyväksytystä ajosta jaettavat materiaalit
pyrkii tekemään tarkastukset 3-4 viikossa
ylläpitää ajantasaista ajotarkastusrekisteriä Ahteri-tietojärjestelmässä
toimittaa tiedot jäsenistönsä hyväksytyistä ajosuorituksista IBA USA:lle rekisteröintiä
varten
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Matkamoottoripyöräilyn edistäminen
Yhdistys toteuttaa otsikon tehtävää seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

järjestää kimppa-ajoja naapurimaiden IBA-yhdistysten kanssa
osallistuu naapurimaiden IBA-yhdistysten järjestämiin tapahtumiin
järjestää valtakunnallisia ajotapahtumia
järjestää kuukausikahvi-tapahtumia
järjestää IBA-meetingin
julkaisee uusia ajoja
tukee alueellista toimintaa

Liikenneturvallisuuden edistäminen
Yhdistys toteuttaa otsikon tehtävää seuraavasti:
•

tuetaan jäsenten osallistumista EAK-kursseille

IBA:n sääntöjen mukaisten matka-ajosuoritusten tunnetuksi tekeminen
Yhdistys toteuttaa otsikon tehtävää seuraavasti:
•
•
•
•
•

tiedottaa web-sivujen, facebookin ja jäsenille lähetettävien sähköpostien avulla
järjestää ajojen ja toimintansa esittelyä alue- ja merkkikerhoille
myöntää erikois-kunniakirjoja merkki-, kimppa- ja erikoisajojen osallistujille
antaa suunnittelu- ja vetoapua kerhojen ajojen toteutukseen
esiintyy moottoripyörätapahtumissa kerhotunnuksin varustetuissa ajo- ja
turvallisuusvarusteissa

Toiminnan painopisteet 2016
Yhdistys toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:
•
•
•
•
•

kerho- ja merkki –kimppa-ajojen markkinointi ja tukeminen
kansallisten ajotapahtumien ja teema-ajotapahtumien järjestäminen
SS1000, BB1500 ja SS2000 –ajojen reittikirjasto nettisivuille kerhojen ja kimppojen
käyttöön
vapaaehtoisten jäsenten tukeminen alueellisten ajotapahtumien järjestämisessä
tavoitteena passiivisen jäsenistön aktivoiminen ja aktiivisen jäsenistön ajomäärien
vakiinnuttaminen
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Tilaisuudet ja tapahtumat

8.-10.1.

Winter Butt Weekend, Rovaniemi

16.-17.1.

Ajotarkastajien koulutus

23.4.

IBAF Kevätkokous

28.4.-1.5.

Kultaryntäys 2016

20.-22.5.

IBAF Super-viikonloppu 2016

17.-19.6.

IBA Scandinavian Rally 2016 –pisteajo Ruotsissa

8.-11.7.

SS3000/3000 Baltic –ryhmäajo

syyskuu

Ajoretki Ahvenanmaalle

23.-25.9.

IBAF Meeting 2016 Uusi paikka

22.10.

IBAF Syyskokous

Kuukausikahvi -tapahtumat
Huhtikuu

Lauantai 16.4. Lahnajärvi

Toukokuu

Lauantai 14.5. Mäntsälä, Hymyilevän motoristin kevätpäivät

Kesäkuu

Lauantai 11.6. Hollola

Heinäkuu

Lauantai 16.7. Muroleen kanavakahvila

Elokuu

Lauantai 20.8. Saariselkä, Jänkhällä Jytisee 2016

Syyskuu

Lauantai 10.9. Vääksy, Majakka Paviljonki

Lokakuu

Lauantai 8.10. Tampere, Pyynikin munkkikahvila

Kuukausikahvi –tapahtumissa yhdistys tarjoaa pullakahvit tmv. niihin osallistuville jäsenilleen.

Muut toimenpiteet
•

•

Kerholle ostetaan talviajoja varten enduro, jota vuokrataan jäsenille
o esitys: hankinta marraskuussa, jolloin käytettävissä jo tulevana talvi-ajokautena
o budjetti 2.500-3.000 €
o tallipaikka ja huollot
o vuokra/vrk luokkaa 30-50 €
julkaistaan uudet ajosuoritukset 2016
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•
•
•

o vuosiajo, julkaistaan keväällä 2016
o muiden uusien ajojen suhteen välivuosi
kehitetään Ahteri-tietojärjestelmää
jatketaan uuden tarkastusohjelman selvitystä
postitetaan paperitiedotteita niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia

Edunvalvonta
Yhdistyksen nimetyt hallituksen jäsenet osallistuvat SMOTO:n edunvalvontatyön kehittämiseen
sen mukaan, mitä yhdistyksen jäsenkokouksissa asiasta päätetään.

Talous
Toimintavuoden 2016 budjetti on lähetetty jäsenille pyydettäessä muun syyskokousmateriaalin
yhteydessä.

