SDL ry kevätkokous
Paikka: Hotelli Vantaa, nh Männistö
11.3.2016 klo 19.00

Pöytäkirja
11.3.2016

Paikalla: Tino Sarkamies, Jarkko Uutela, Pasi Savolainen, Taru Kettunen, Esko Mäyrä, Mika Koivuniemi,
Tapani Heikkilä, Risto Järvinen, Mona Sissi, Maria Pajala, Marietta Kähärä
1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.
b. Valinnat kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi, kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja
kahdeksi ääntenlaskijaksi seuraavasti:
i. Puheenjohtajaksi Esko Mäyrä, sihteeriksi Marietta Kähärä, pöytäkirjan tarkastajiksi
ja ääntenlaskijoiksi Maria Pajala ja Risto Järvinen.
2. Tarkastettiin edustajien valtakirjat ja saatiin seuraavat lukemat:
a. Piirejä edustettuna 2 kpl, kerhoja edustettuna 12 kpl ja yhteensä ääniä 24 kpl.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Esitettiin vuoden 2015 toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin vuoden
2015 tilinpäätös.
a. Toimintakertomukseen seuraavat korjaukset
i. kappale Järjestötoiminta, lisätään viittaus liitteestä, josta löytyy lista Darts liiton 40v. juhlissa jaettujen arvomerkkien saajista ja arvomerkit väreineen
ii. kappale Jäsenistö, lauseen aloitus – poistetaan kilpailukausi – tilalle vuoden
(vuoden päättyessä liitossa…)
iii. Kappaleeseen Kotimainen kilpailutoiminta – lisätään kisahenkilökuntaan Tino
Sarkamies, korjataan arvontojen tekijöistä Marian sukunimi  Maria Pajala os.
Lindström, korjataan Aaronin nimeen toinenkin a-kirjain
iv. Kappaleeseen Juniorit – korjataan junioritoiminnasta vastaava henkilö, kun
sellainen on valittu. Poistetaan ensimmäinen lause ja kirjoitetaan tilalle
junioritoiminnasta jatkossa vastaava nuorisopäällikkö Jarkko Uutela. Lisätään myös
lyhyt kertomus junioritoiminnasta Eteläisen piirin alueella.
b. Tilit ok, ei korjauksia.
c. Tilintarkastajien lausunto jaettiin kokouksessa ja on ok.
6. Liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
7. Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiana oli kilpailudokumentti 2016-2017 ja vuoden 2015 pelaaja- ja
kerhovalinnat.
a. 7.1. tarkennusta kaivattiin kertalisenssillä pelaamiseen ja ennakkoilmoittautumistilanteessa,
mikäli henkilö sairastuu.
b. 7.2. Valittiin vuoden mies-, nais-, seniori-, juniori- ja eDartspelaaja sekä kerho hallituksen
esityksen mukaisesti:
i. miespelaaja Kim Viljanen
ii. naispelaaja Kaisu Rekinen
iii. seniori Reijo Ahokas
iv. juniori Aki Paavilainen
v. eDartspelaaja Petri Korte
vi. kerho Samuli Blues
Vuoden darts -henkilöiksi ehdotettiin Terhi Oravainen-Raittilaa ja Jaana Viertomannerta.
Esitys hyväksyttiin.

8. Junioritoiminta ja -hankinta Eteläisessä piirissä esiteltiin Jarkko Uutelan ja Tino Sarkamiehen
toimesta. Esitys tuodaan nettiin darts.fi -sivuille kaikkien nähtäväksi.
9. Muissa asioissa nostettiin esille kilpailukiellot ja se, miksi tietoa kilpailukielloista ja niiden saajista ei
saada nettiin. Keskustelua käytiin ja päätettiin, että tämä asia otetaan hallituksen seuraavan
kokouksen asialistalle.
10. Kokous päätettiin klo 20.40 puheenjohtajan toimesta.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Esko Mäyrä

Sihteeri Marietta Kähärä

Pöytäkirjan tarkastaja
Maria Pajala

Pöytäkirjan tarkastaja
Risto Järvinen

