Suomen Dartsliitto RY
Siirretty kevätkokous 9.8.2020 kello 14:00
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Viinikka
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tino Sarkamies-Uutela
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Minkkinen ja Teuvo Haverinen
2. Tarkistetaan edustajien valtakirjat
Edustajien äänimäärät ja edustettavat kerhot liitteessä
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouskutsun mukainen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto (jaetaan
kokouksessa) ja vahvistetaan tilinpäätös. Liitteet luettavissa netissä www.darts.fi ennen
kokousta
Puheenjohtaja Veijo Viinikka esitteli yhdistyksen vuoden 2019 toimintaa käsittelevät dokumentit.
Dokumentit hyväksyttiin yksimielisesti.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.
7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat
7.1 Kilpailukausi 1.7.2020 – 30.6.2021. Liite luettavissa netissä www.darts.fi ennen
kokousta
Puheenjohtaja luki kokousväelle etukäteen toimitetut kannanotot koskien dokumentin
sisältöä.
Kerhosidonnaisuusehdotus kumottiin, SM pari- ja joukkuesarjat jatkossakin
kerhosidonnaisia.
Viikkopisteiden ilmoittamisen takaraja kilpailukuukautta seuraava 15.pv. Jos kerho ei maksa
pisteitä tähän mennessä, myöhästyneistä maksuista 10€ sakkomaksu.
Päänahkapisteitä jaetaan 1 rankingpiste (Miehillä 8 rankatun, naisilla 4 rankatun
voittamisesta). Pisteet jaetaan vain 01-PRO-sarjoista.
Hyväksyttiin hallituksen esitys rajoituksesta, että jaetaan pienet pisteet vain kolmesta
kisasta. Kisoja saa kuitenkin pitää enemmän. eDarts-kisat eivät kuulu kiintiöön.
Kilpailuiden tuloksien ilmoittaminen liittoon tiistaihin mennessä.
Tarkistetaan vuosiluvut ja ajantasaiset tiedot ulkomaalaisesta kilpailutoiminnasta.
PDCNB- tourin kaikista osakilpailuista jaetaan hallituksen ehdotuksen mukaiset pisteet.
PDF Masters- tulevaan kisaversioon jaossa 64 pisteen ryhmittelyn mukaisesti.
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Swedish Openin lisäksi rankingpisteitä jaetaan jatkossa pohjoismaiden ja baltian alueen
openkisoista.
7.2 Valitaan vuoden mies-, nais-, seniori-, juniori-, ja eDartspelaajat (miehet, naiset)
sekä vuoden kerho ja muut mahdollisesti palkittavat
Hallituksen esitys vuodelle 2019: miespelaaja Jyri Ussa, naispelaaja Anne Kreivi,
junioripelaaja Niko Kanervo, senioripelaaja Seppo Kirjavainen sekä eDartspelaaja
miehissä Pasi Hyttinen ja naisissa Lotte Suomi. Vuoden 2019 dartskerho Tuira DC ja
dartsin elämäntyönpalkinto Pentti Tuhkanen.
Hallituksen esitys hyväksyttiin.
8. Muut asiat
Joro DC:n piirinvaihtohakemus SDL:n Pohjoisesta piiristä Kymi-Karjalan piiriin.
Hallituksen esitys: Vaihto hyväksytään
Ehdotus hyväksyttiin.
9. Kokouksen päätös
Kokouksen puheenjohtaja Veijo Viinikka päätti kokouksen ajassa 15:53

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kokouksen puheenjohtaja Veijo Viinikka

Kokouksen sihteeri Tino Sarkamies-Uutela

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja Ilkka Minkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja Teuvo Haverinen
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