
Suomen Dartsliitto ry         Tampere 1.3.2022  
Kevätkokous 2022 

 

KOKOUSKUTSU 
 

Suomen Dartsliitto ry:n varsinainen kevätkokous pidetään sunnuntaina 20. maaliskuuta 2022 kello 12:00. Kokouspaikka on 
Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, Teams-linkki lähetetään 
etäyhteyden valinneille ennen kokousta.  

Kokousedustajalla tulee olla piirijärjestön tai kerhon antama virallinen valtakirja, jossa mainitaan kokousedustajan ja hänen 
henkilökohtaisen varaedustajansa nimi. Edustaja voi toimia oman piirijärjestönsä ja/tai dartskerhonsa lisäksi korkeintaan 
kahden (2) muun kerhon edustajana ja käyttää niiden äänivaltaa.  

Valtakirjat toimitetaan etukäteen Lyyti-linkin kautta ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjojen tarkastus 
tapahtuu kokouspäivänä kokouspaikalla. 

 
Piirijärjestöt: Alueella toimivat dartskerhot  Dartskerhot: Lisenssimaksun suorittaneita jäseniä 
alle 10 = 1 edustaja/ääni  alle 20 = 1 edustaja/ ääni 
10 - 19 = 2 edustajaa/ääntä 20 - 39 = 2 edustajaa/ ääntä 
20 - 29 = 3 edustajaa/ääntä jne.  40 - 59 = 3 edustajaa/ ääntä jne. 

 
ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN 18.3. klo 16:00 mennessä VAIN tämän linkin kautta:  
 

https://www.lyyti.in/VuosikokousKevat2022 
 

 
ESITYSLISTA 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 

2. Tarkastetaan edustajien valtakirjat 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
5. Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus (luettavissa netissä www.darts.fi ennen kokousta), tilit, 

tilintarkastajien lausunto (esitetään kokouksessa) ja vahvistetaan tilinpäätös.  
 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat 

7.1. Kilpailukausi 1.7.2022 – 30.6.2023. Liite luettavissa netissä www.darts.fi ennen kokousta.  
7.2. Valitaan vuoden mies-, nais-, seniori- juniori- ja eDartspelaajat (miehet, naiset) sekä vuoden kerho ja muut 
 mahdolliset palkittavat.   
Hallituksen esitys vuodelle 2021: Ketään ei valita koska oli tynkäkausi Covid-19 pandemian vuoksi. 

 

8. Muut asiat 
8.1. Jäsenmaksukauden ja kilpailukauden ajoituksen uudistus.  

Hallituksen ehdotus: Uusi jäsenmaksu- ja kilpailukausi on kalenterivuosi 1.1.–31.12. Kilpailukauteen  
sisältyy myös SM-liigakausi. 

8.2. Jäsenmaksun jaksottaminen pidennetyllä kilpailukaudella.    
Hallituksen ehdotus: Jäsenmaksu- ja kilpailukautta jatketaan 31.12.2022 asti. Jäsen- ja kilpailulisenssi-
maksuja ei peritä lisää. Kaikki kauden 2021–2022 kilpailulisenssit ovat voimassa 31.12.2022 asti. 

 
9. Kokouksen päätös 
 
 

Suomen Dartsliitto ry 
Liittohallitus 
psta. 
 
 

Marjo Jussila             
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