
Suomen Da sliitto ry
slTskokous 11.9.2009
paikka Holiday Club Vesileppis, Vokkolanti€' Leppiivirta.

Sivul /3

Kerava 18.9.2009

4.

l .

9.

1.

8.

POYTAKIRJA

Kokouksel avaus
Liiton puheenjohtaja Esko Miiyra avasi kokouksen klo 20 10

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihtee , kaksi piiytiikiriar tarkistaiaa ja kakci

iientenlaskij aa
Puheenjohtajaksi valittiin Esko Mayra, sihteeriksi Risto Sporaja pitytakirjan tarkastajiksi sekh

iiiintenlaskijoiksi Taina Numela ja Sanna Mayra

Tarkasteta|n edustaiien valtakiriat
Todettiin kokouksessa olevan lasna l9 seuraaja 2 piiriii. joilla on yhteensa 40 aantii

Tod€taan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja lailliseksi

Hwriksyteiir kokouksen rydjiiriestys
Piateftii; muuttaa tydjniesryst?i siten etta kohta II -)kohta6.iakohtat2 )kohta9

PA[tetiien jiisellmaksukauden muuloksestr
P?iatettiin muuttaa jesen ja lisenssimaksukaudeks' 1 7 -30.6.
Muutos aiheuttaa pidenneqn j asen- i a lisenssimaksukauden 1 . I 20 I 0-3 0.6 20 I I .

PAAtetiien kirjaamisl kerho- ja lis€nssimaks[ista ajalle 1.1.2010 - 30.6'2011

Hallituksen esitys: kidaamismaksu 30 euroa ( uudet kerhot )
kerhomaksu 100 euroa
lisenssimaksu 50euroa(SDllisenssi)
lisenssimaksu 50 euroa (uniorit, alle 21)
lisenssimaksu 7 euroa (iuniorit, alle I8)
kertalisenssi l0 €uroa

Hallituksen esitys h)'vaksyttiin yksimielisesti

Klisitelleen vuod€n 2010 talousarvioia toimiltasu nnitelma
Talousarvioja toimintasuunnitelma h)','eks)'ttiin hallituksen esittamassa muodossa'

Piietetiian siientiimuutoksesta hallituksen porrastetuiksi toimikausiksi'

Hallituksen esirys:
Liiton hallituksen muodostaa liiton puheenjohtaja, 6j?isentaja I varEasentii
Hallituks€n jasenten toimikausialkaa 1.1. kunakin vuonna. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi
(2) vuodeksi kenatlaan. Hallituksen jasenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksija heisti kaksi (2)

on vuosittain eroworossa. Hallituksen varajasenot valitaan kolmeksi (3) vuodeksija heisti
yksi (l) on vuosittain erovuorossa Valinnan suorittanut qyskokous arpoo ensimmaiselle

kettalla erovuorot,
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L vamj:isen on seuraavana erovuorossa olevaja 3. varajasen on viimeksi valittu'

Hallitus valitsee keskuudestaan varapllheenjohtajan seka valitsee liitolle sihteerin seke muut

tarvittavat v irkailij at, j oko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan taihanen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan krrtsustatai
jos hallituksen kolme (3)jzisenta sit?ivaatii. Kutsu hallituksen kokouksiin on Lihetetteve
;?ihintiian viikkoa ennen kokousta. Hallitus on piiabsvaltainen' kun kolme (3)jasent?ija

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat liisne
Varajasenilla on aina lasniiolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Keskustelussa tuli esill€ Haku-Tikan esittrimana toinenjaksotus hallituksenjasenten
istuntokausille. Koska s:iant6muutosesityst ei ollut toimitettu kidallisena esityslistalle, niin

siita voitiin vain keskustella. Voimassa olevan saenndnja esityksen valistti suhdetta pohdittiin
ja paatettiin yksimielisestiottaa uusi saiintd voimaan. Paiit6s: s:iiintiikohta muutetaan
hall ituksen esittamAan tapaan
Szi?intdd sovelletaan io seuraavassa kohdassa vuosikokouksen paatdksellA

10. Valitaan liiton puheeniohtaja sekii varsinaiset ja varaiAsenet liittohallitukseen vuosiksi

2010, 2010-2011 ja 2010-2012.
Valituista puheenjohtajastaja kuudesta varsinaisestajAsenesta vahintaan yhden tulee olla

vastakkaista sukupuolta kuin muut
Esko Meyra valittiin liiton puheenjohtajaksi vuosille 2010-201 l.
Hallitukseen valittiin yksimielisesti: Tapani Heikkila, TainaNurmela' VesaNuutinen' Pehi

Pelkonen, Ari Sissi.ia Risto Spora
varajiiseniksi valittiin: Juha Lehti, Rauno Lehtinenja Heli Sorsa.
Arvottiin jAs€nten istuntokaudet:
2010: Vesa Nuutinen ja Petri Pelkonen, 1- varajiis€n Rauno Lehtinen
2010-2Ol 1: TainaNurmelajaAri Sissi, 2 varajesen Juha Lehti
2010-2012: Tapani Heiktilaja Risto Spora, 3 varajasen Heli Sorsa

11. Valitaan kaksi tilintarkastaj Na ia heiue h€nkildkohtaiset varatilintarkastaiat vuodelle

2010
Valittiin nykyisen tilintarkastajat AccountData Oy/Harri Saadnen s€ka Kiia Nikander' He

ilmoittaval omat \ arahenkit i jn5a mydhemmin

12. Piiiitefiiin piiriraioista
Hallitus ei ;sittan)t muutoksia eikA kokouksessa tullut muutosesitystA Nykyiset rajat sailyvAt

13. Kunniajiiseneksi valitseminen
Hallituslsitti kunniajiiseneksi toiminnanjohtajan4 puh€enjohtajanaja viimeksi Dartslehden
paatoimittajana toiminutta Timo Korpelaa.
ilallituksen esitys hpZlksyttiin yksinielisesti. Timo Koryelasta tuli Dartsliiton kunniajlisen

nlo l ,

14, Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

15. Koko ksen P:iiittAminen
Kokous piiatryi klo 21.27.
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Esko Mb{[, puh€enjohlaj a

Aiinioikeutetut ldsnaolijat:
Potri Pelkonen
Heli Sorso
Pentti Ikuppila
TeinaNumela
Nila saurus
Jain& Tanminen
Rautro Lehtinol
Risto Spora
Sanna MS)d

hsnaolo- js puheoikeudella:
Esko Meyr{, h.llituksen pj
Tapari Heikkih, hallituks€n jesen

Risto Spora, sihteeri


