Suomen Dartsliitto ry
Syyskokous 25.9.2022

Tampere 9.9.2022

KOKOUSKUTSU
Suomen Dartsliitto ry:n varsinainen syyskokous pidetään sunnuntai 25. syyskuuta 2022 kello 13.00. Kokouspaikka
Scandic Hotel Tampere City, Hämeenkatu 1, 33100 Tampere. 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. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30.
Kokoukseen EI VOI osallistua etänä. Valtakirjan voi halutessaan toimittaa etukäteen tämän linkin kautta
https://www.lyyti.in/SDL_Syyskokousvaltakirjat2022
Valtakirjojen tarkastus tapahtuu kokouspäivänä kokouspaikalla.
Piirijärjestöt: Alueella toimivat dartskerhot
alle 10 = 1 edustaja/ääni
10 - 19 = 2 edustajaa/ääntä
20 - 29 = 3 edustajaa/ääntä jne.

Dartskerhot: Lisenssimaksun suorittaneita jäseniä
alle 20 = 1 edustaja/ ääni
20 - 39 = 2 edustajaa/ ääntä
40 - 59 = 3 edustajaa/ ääntä jne.

ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN 23.9. klo 16:00 mennessä osoitteeseen office@darts.fi tai puhelimitse
toimistolle 050-5431277.
Ilmoittautuneille tarjolla iltapäiväkahvit ja pikkusuolainen.

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.

Tarkastetaan edustajien valtakirjat

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.

Päätetään kirjaamis-, kerho- ja lisenssimaksuista ajalle 1.7.2023 - 30.6.2024
Hallituksen esitys:
kirjaamismaksu
40 euroa (uudet kerhot)
kerhomaksu
130 euroa
lisenssimaksu
50 euroa (SDL-lisenssi)
lisenssimaksu
50 euroa (juniorit, alle 21)
lisenssimaksu
8 euroa (juniorit, alle 18)
eDarts lisenssi
16 euroa
kertalisenssi
16 euroa
ensilisenssi
25 euroa

7.

Päätetään piirien rajoista.

8

Käsitellään vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

9

Valitaan liitolle liittohallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä toimikaudelle 2022–2024 ja samalle
toimikaudelle yksi (1) varajäsen.
Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ovat Teuvo Haverinen, Jarno Koponen ja varajäsen Marietta Kähärä.

10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat vuodelle 2023.
11 Muut asiat
-Sääntömuutos ehdotus: muutetaan pykälän 12 ensimmäinen lause muotoon (liite 1)
Varsinainen syysliittokokous pidetään vuosittain MARRASKUUN loppuun mennessä ja
kevätliittokokous vuosittain TOUKOKUUN loppuun mennessä.
12 Kokouksen päättäminen

Suomen Dartsliitto ry
Hallituksen psta

_______Marjo Jussila_______
Marjo Jussila, toimistopäällikkö

________________________________________________________________________________________
VALTAKIRJA 25.9.2022 pidettävään Suomen Dartsliitto ry:n syyskokoukseen

piirijärjestö / dartskerho

ääniä

edustaja

varaedustaja

järjestön allekirjoitus

aika ja paikka

Liite 1

12. pykälä
Varsinainen syysliittokokous pidetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä ja kevätliittokokous
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen liittokokous pidetään - milloin edellinen liittokokous on niin päättänyt - liittohallitus katsoo
sen tarpeelliseksi - vähintään kolmannes (1/3) liiton jäsenistä sitä liittohallitukselta määrätyn asian
käsittelemistä varten vaatii
Ylimääräinenliittokokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimusten esittämisestä.

MUUTOSEHDOTUS
12. pykälä
Varsinainen syysliittokokous pidetään vuosittain MARRASKUUN loppuun mennessä ja kevätliittokokous
vuosittain TOUKOKUUN loppuun mennessä.
Ylimääräinen liittokokous pidetään - milloin edellinen liittokokous on niin päättänyt - liittohallitus katsoo
sen tarpeelliseksi - vähintään kolmannes (1/3) liiton jäsenistä sitä liittohallitukselta määrätyn asian
käsittelemistä varten vaatii
Ylimääräinenliittokokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimusten esittämisestä.

