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

Pe 28.3.2014 klo 19.00
Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa

Läsnä:

Esko Mäyrä
Taru Kettunen
Marietta Kähärä
Pentti Kauppila
Kari Välimetsä
Jarkko Uutela
Kenneth Ljungars
Tapani Heikkilä
Kirsi Mannermaa
Mika Koivuniemi
Risto Spora

Liiton puheenjohtaja Esko Mäyrä avasi kokouksen klo 19:00
1. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Esko Mäyrä, sihteeriksi Taru Kettunen, sekä
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pentti Kauppila ja Marietta Kähärä.
2. Tarkistettiin valtakirjat. Virallisia kokousedustajia oli 10. Kerhoja oli edustettuna 12 ja
piirejä 2. Yhteenlaskettu äänimäärä 23 (kerhot 19, piirit 4). 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 näiden sisällöstä. Vilkasta keskustelua herätti etenkin junioritoiminta, joka
on ollut varsin vähäistä. Pääkaupunkiseudulla on jonkin verran saatu käyntiin toimintaa
nuorisotaloilla.
Tilintarkastajan lausuntoa ei kokoukseen saatu, mutta tilinpäätöksen allekirjoitussivulla
tilintarkastajan merkintä oli nähtävissä.
Vahvistettiin tilinpäätös.
6. Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä
tilikaudelta.
7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat
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7.1. Kilpailukausi 1.7.2014 – 30.6.2015
Erityisesti keskustelua herättivät seuraavat aiheet:
- Viikkopistefinaalin vapaavalintaisen pelaajan valinta. Sovittiin lisättäväksi
kilpailukausitiedotteeseen, että tämän tavoitteena on palkita aktiivisia viikkokisoissa
kävijöitä ja valitun henkilön tulee olla käynyt edustamansa kerhon viikkokisoissa
vuoden aikana. Hallitus muotoilee lopullisen sanamuodon.
- Pelipäivien määrittäminen ja siirtäminen sekä siirtojen perusteet
- Uusi mahdollisuus ilmoittaa myös alemman tason liigajoukkueet viimeistään 30.6.
Tällöin joukkueiden maksu on 40 euroa vähemmän kuin tämän jälkeen viimeiseen
ilmoittautumispäivään saakka ilmoitettujen.
7.2. Valittiin vuoden mies-, nais-, seniori- ja junioripelaaja, vuoden darts-henkilö, ja
vuoden kerho:
- miespelaaja Jarkko Komula
- naispelaaja Kirsi Viinikainen
- seniori Pertti Taivaloja
- juniori Aaron Knox
- darts-henkilö Taina Nurmela
- vuoden kerho Himanka DC
8. eDarts
Hyväksyttiin hallituksen esitys elektronisen dartsin lisenssimaksuksi kaudelle 2014 –
2015, 15 euroa/pelaaja. Lisenssi ei sisällä lehteä ja oikeuttaa vain pelaamiseen vain
elektronisen dartsin kisoissa. ”Karvataululisenssin” omaavat pelaajat saavat osallistua
eDarts-kisoihin ilman erillistä lisenssimaksua. Elektronisen dartsin SM- kisat on
suunniteltu pidettäväksi 2 kertaa vuodessa. Myös liigapelien organisoinnista on ollut
keskustelua.
9. Muut asiat
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:10

Allekirjoitukset
Paikka ja aika: __________________________________________

__________________________
Esko Mäyrä, puheenjohtaja

___________________________
Taru Kettunen, sihteeri

__________________________
Pentti Kauppila

___________________________
Marietta Kähärä

