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Suomen frisbeegolfliitto ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 30.11.2014, klo 15:00  16:35
Mäkelänrinteen Uintikeskus, kokoustila 1 (3.krs), Mäkelänkatu 49, Helsinki.
Paikalla:
Ville Kotamäki, NFS
Ari Penttala, NFS
Kimmo Lindholm, NFS
Saija Lehto, TT
Niko Kempas, TT
Toni Toivonen, TT
Anssi Sahri, TT
Markus Stigzelius, TT
Jenni Anttila, Team Hippo
Nils IsoMarkku, Team Hippo
Jori Hätinen, Team Hippo
Juha Kytö, Disc Golf Vikings
Terhi Moisio, Disc Golf Vikings
Ville Kolari, Puska Puttaajat
Pauli Pottonen, Puska Puttaajat
Tuomo Tanskanen, KFG
Sebastian Ratu, LFS
Niko Strömberg, WDG
1. Kokouksen avaus
SFL:n puheenjohtaja Ville Kotamäki avasi kokouksen klo 15.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (15.11.2014) ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Toni Toivonen, sihteeriksi Saija
Lehto, sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Niko Kempas ja Anssi
Sahri.
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4. Kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Suomen frisbeegolfliiton yleisen kokouksen työjärjestys
Käytiin lävitse hallituksen esitys liittokokouksien työjärjestyksestä.
Työjärjestyksen ydinkohdissa esitettiin mm. se että seurojen äänioikeus määräytyy
säännöissä määritellyn jäsenmäärän perusteella. Jäsenseuran koko äänimäärää
käyttää jäsenseuran yksi henkilöjäsen, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin
yhtä SFL:n jäsenseuraa liiton yleisessä kokouksessa. Jäsenseuran edustaja ei voi jakaa
ääniään eri henkilöille henkilövaaleissa tai esityksille äänestyksissä, vaan niitä tulee
käyttää yhdessä. Jäsenseura voi lähettää puhe ja läsnäolooikeutettuja edustajia
äänimääränsä mukaisesti ja lisäksi yleisessä kokouksessa on puhe ja läsnäolooikeus
SFL:n hallituksen jäsenillä, SFL:n työntekijöillä, toiminnantarkastajilla sekä muilla
henkilöillä, joille kokous sen myöntää. Työjärjestys kokonaisuudessaan on nähtävissä
SFL:n kotisivuilla.
Keskusteltiin voisiko jäsenmäärä ennen kokousta määritellä äänirajat, sekä keskusteltiin
olisiko syytä muuttaa sääntöjä jatkossa siten, että hyvin pienet seurat (3 henkiset) eivät
saa samaa äänimäärää kuin isommat. Todettiin, että molemmat asiat on määritelty
säännöissä, joten ne vaativat esityksen sääntömuutoksesta ja ovat siten mahdollisesti
seuraavan kokouksen keskusteluaiheita.
Keskusteltiin myös perusteluista miksi yksi henkilö ei voisi edustaa ja äänestää
useamman seuran mandaatilla. Hallituksen perustelu ehdotukselle on vastaavissa
jäsenseurapohjaisissa urheiluliitoissa käytetyt vakiintuneet toimintatavat.
Keskusteltiin myös miten äänestys käytännössä tapahtuu ja miten edustaja voi antaa
äänensä.
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin lopulta ehdotuksen mukaisesti liittokokousten yleiseksi
työjärjestykseksi.

6. Toimintasuunnitelma
Käytiin lävitse SFL:n hallituksen ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi.
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Keskusteltiin erityisesti aluevastaavien toimenkuvasta, roolin sisällöstä, kestosta ja
alueiden määrästä ja laajuudesta. Ehdotettiin, että hallituksen on syytä määritellä selkeä
toimenkuva ja kesto aluevastaavan uudelle roolille, jotta vältetään mahdolliset
epäselvyydet jatkossa.
Keskusteltiin myös SFL:n sitoutumisesta antidopingtoimintaan. Kyseenalaistettiin
ymmärtävätkö kaikki SFL:n jäsenet ja erityisesti kilpailurheilijat mitä sitoutuminen
käytännössä tarkoittaa. Todettiin, että nykyisillä dopingtestien hinnoittelulla
laajamittaista testausta ei tule olemaan vielä lähiaikoina tiedossa ja jos näin tapahtuu
niin tästä tiedotetaan erikseen sekä painotettiin, että vuoden 2015 aikana tavoite on
saada ADT:n esittelytiski mukaan Lahden SMkisoihin. Todettiin, että SFL:n on syytä
tiedottaa ja levittää tietoutta antidopingintoiminnasta jäsenseuroille enemmän.
Keskusteltiin myös kilpailumaksuista ja siitä pitäisikö A ja Blisenssien rinnalla olla niin
sanottu sisäänheittosarja, johon pääsisi mukaan pelkällä SFL:n jäsenmaksulla. Samoin
keskusteltiin amatööriluokkien palkinnoista tulevalla kaudella 2015. Todettiin, että
molemmat asiat ovat seuraavan vuoden hallituksen päätettävissä.
Todettiin myös että toimintasuunnitelma näyttää hyvältä. Lisättiin toimintasuunnitelmaan
kohta työntekijöiden palkkaamisesta, jotta SFL voi palkata toiminnanohjaajan
avustamaan hallituksen toimintaa.
Lisäyksen jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

7. Liittymis ja jäsenmaksut
Keskusteltiin liittymis ja jäsenmaksuista. Hallituksen esityksen mukaan ei ole mitään
syytä lähteä korottamaan hintoja paitsi suorajäsenten kohdalla. Ville Kotamäki ehdotti
että nykyisten SFL:n jäsenseuralaisten henkilömaksut pysyvät samana, mutta
suorajäsenten maksuja nostettaisiin 200 euroon aikuiselta ja 100 euroon junioreilta.
Kilpailulisenssien hinta pidettäisiin samana. Hallitus veti oman ehdotuksensa takaisin ja
Ville Kotamäen ehdotus uusiksi jäsenmaksuiksi hyväksyttiin sellaisenaan.
8. Talousarvio
Ville Kotamäki esitteli hallituksen ehdotuksen SFL:n talousarvioksi. Budjetti hyväksyttiin
esityksen mukaisesti.
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9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Ville Kotamäkeä ehdotettiin hallituksen puheenjohtajaksi, muita ehdokkaita ei annettu.
Ehdotusta kannatettiin ja Ville Kotamäki valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa kaksivuotiskauden päätteeksi olivat Saija Lehto, Tapani Aulu ja Ari
Penttala. Ehdotettiin kaikkia erovuoroisia uudelleen hallitukseen ja näiden lisäksi
ehdotettiin Juha Kytöä hallitukseen.
Neljän ehdokkaan kesken järjestettiin suljettu lippuäänestys. Jäsenseurojen käytössä
olevan kokonaisäänimäärä oli 90, joka jakautuivat ensimmäisellä kierroksella: Saija
Lehto 80 ääntä, Tapani Aulu 80 ääntä, sekä Ari Penttala ja Juha Kytö molemmat 55
ääntä. Näistä siis Saija Lehto ja Tapani Aulu suoraan jatkoon seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi.
Tasatilanteessa arpa ratkaisee, joten arvottiin Juha Kytön ja Ari Penttalan välillä. Arpa
ratkaisi viimeisen hallituspaikan Juha Kytön eduksi.
11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Ehdotettiin toiminnantarkastajaksi Marco Hyväristä ja varatoiminnantarkastajaksi
Markus Stigzeliusta. Esitykset hyväksyttiin.
12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Toni Toivonen päätti kokouksen klo 16:35.

______________________________
Toni Toivonen, puheenjohtaja

______________________________
Saija Lehto, sihteeri

______________________________
Niko Kempas, pöytäkirjantarkasta

______________________________
Anssi Sahri, pöytäkirjantarkastaja

