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PÖYTÄKIRJA
Suomen Dartsliitto ry:n varsinainen kevätkokous
Aika:
Paikka:

Su 29.3.2015 klo 13.00
Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa

Läsnä:

Esko Mäyrä
Taru Kettunen
Marietta Kähärä
Jarkko Uutela
Tapani Heikkilä
Rauno Lehtinen
Kirsi Mannermaa
Risto Spora

Liiton puheenjohtaja Esko Mäyrä avasi kokouksen klo 13:10
1. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Esko Mäyrä, sihteeriksi Taru Kettunen, sekä
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarkko Uutela ja Marietta Kähärä.
2. Tarkistettiin valtakirjat. Virallisia kokousedustajia oli 7. Kerhoja oli edustettuna 10 ja
piirejä 2. Yhteenlaskettu äänimäärä 20. Todettiin, että kokousedustajien lisäksi Esko
Mäyrällä on läsnäolo- ja puheoikeus.
3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Esitettiin edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto ja
keskusteltiin sisällöstä.
Keskustelua herättivät etenkin eDarts-toiminnan mukaanotto liiton toimintaan ja
kerhojen merkkivuosihuomiot. Sovittiin lisättäväksi 20 vuotta vuonna 2014 täyttäneisiin
kerhoihin Kannel-Tikka Helsingistä. Lisäksi sovittiin poistettavaksi viitteet
sääntövaliokuntaan, joka ei varsinaisena toimikuntana ole toiminut.
Vahvistettiin tilinpäätös.
6. Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä
tilikaudelta.
7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat
7.1. Kilpailukausi 1.7.2015 – 30.6.2016
Erityisesti keskustelua herättivät seuraavat aiheet:
- SM-liigan pistelaskenta. Muutoksia ei päätetty tehdä eli myös ensi kaudella

Suomen Dartsliitto ry
varsinainen kevätkokous
Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa
29.3.2015

PÖYTÄKIRJA
2 (2)

merkittävin vaikutus on yksittäisten voitettujen pelien määrällä, otteluvoitosta
saatavat pisteet ovat edelleen luonteeltaan bonuspisteitä.
- Kaudella 2014-2015 käytetty mahdollisuus ilmoittaa alemman tason liigajoukkueet
viimeistään 30.6 koettiin hyväksi. Tällöin joukkueiden maksu on 40 euroa
vähemmän kuin tämän jälkeen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka
ilmoitettujen. Päätettiin tarkentaa tämä mukaan myös ensi kauden tiedotteeseen.
- Ns. Pro Tour –ehdotus (ranking-kisojen yhteydessä muutama runkokierros +
finaali). Tapani laatii asiasta vielä kyselyn pelaajille. Jos ajatus saa laajempaa
kannatusta, pyritään järjestämään tällainen jo ensi kauden aikana.
- Ehdotus A-SM kisojen pelaajamäärän rajoittamisesta ranking-listan ja
karsintakisojen kautta. Keskustelua jatketaan jälleen syksyllä, ehkä voidaan
toteuttaa jo keväällä 2016.
7.2. Valittiin vuoden mies-, nais-, seniori- ja junioripelaaja, vuoden darts-henkilö, ja
eDartspelaaja (vuoden kerhoa ei valittu):
- miespelaaja Sami Sanssi
- naispelaaja Kaisu Rekinen
- seniori Pertti Taivaloja
- juniori Teemu Tikka
- darts-henkilö Jukka Pohjanen
- eDartspelaaja Tomi Lång
8. Muut asiat
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50

Allekirjoitukset
Paikka ja aika: __________________________________________

__________________________
Esko Mäyrä, puheenjohtaja

___________________________
Taru Kettunen, sihteeri

__________________________
Jarkko Uutela

___________________________
Marietta Kähärä

