SUOMEN FRISBEELIITTO
RY
Sääntömääräinen syyskokous 2005
Paikka ja aika: Tampere, Kaarilan koulu, 06.11.2005, klo 17.0018.30
Läsnä:
Lindberg Jussi, Lindblad Kim, Jaani Länsiö, Loukko Sami, Sami
Poimala, Janne Lindberg, Ilkka Tamminen, Anssi Salopolku,
Susanna Manner
1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Sami Loukko avasi kokouksen klo
17.05.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Lindberg,
sihteeriksi Sami Loukko ja pöytäkirjan tarkastajiksi Janne
Lindberg ja Jaani Länsiö. Päätettiin, että pöytäkirjan
tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Todettiin kokouskutsussa olleen virheellisesti kohta 8.
Neuvottelukunnan valinta. Tämä kohta poistettiin
esityslistalta ja esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2006
Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 vahvistettiin pienin
tarkennuksin hallituksen ehdotukseen. Kokouksessa
tulleet muutokset on päivitetty liitteenä olevaan
toimintasuunnitelmaan.
Hallituksen esittämä tulo- ja menoarvio vuodelle 2006
vahvistettiin.

Vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti
jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien suuruudet vuodelle
2006. Erillistä liittymismaksua ei peritä.
Jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2006 ovat
aikuisjäseneltä 5 € ja juniorijäseneltä 3 € (vuonna 1988
tai myöhemmin syntyneet).
Päätettiin, että kaudella 2006 Suomen frisbeeliiton
virallisiin kilpailuihin osallistuvan pitää olla liiton jäsen.
Viralliset kilpailut käsittävät frisbeegolfin SM-sarjan ja
kansallisensarjan osakilpailut, kaikki SM-tason muut
frisbeekilpailut ja hallituksen muut erikseen nimeämät
frisbeetapahtumat.
Kilpailulisenssien suuruudeksi vahvistettiin vuodeksi
2006:
- Aikuisjäseneltä 15 euroa
- Juniorijäseneltä 10 euroa
- SFL:n jäsenseuran aikuisjäseneltä 10 euroa
- SFL:n jäsenseuran juniorijäseneltä 5 euroa
Jäsenseuran jäsenille edullisempi kilpailulisenssi
edellyttää, että seuran jäsenille liiton jäsenlehden ja
tiedotteiden postitus tapahtuu seuran yhdyshenkilön
kautta.
Kim Lindblad ehdotti että kilpailulisenssin voisi maksaa
osissa jokaisen SM-kilpailun osallistumismaksun
yhteydessä. Esitys ei saanut kannatusta.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
erovuoroisten tilalle
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Loukko
Uudenmaan-piiristä yksivuotis-kaudeksi.
Loukon kannatetusta ehdotuksesta kaksi hallituksen
jäsenen paikkaa jäljelle jääneistä neljästä arvottiin
kaksivuotisiksi ja kaksi paikkaa yksivuotisiksi.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:
Anssi Salopolku, Häme (kaksivuotis-kausi)
Erno Väyrynen, Pohjois-Suomi (yksivuotis-kausi)
Juho Rantalaiho, Etelä-Pohjanmaa (kaksivuotis-kausi)
Dennis Barman, Länsi-Suomi (yksivuotis-kausi)

Piirittömistä paikoista toinen arvottiin kaksivuotiseksi ja
toinen yksivuotiseksi. Piirittömille hallituspaikoille valittiin:
Sami Poimala (kaksivuotis-kausi)
Jaani Länsiö (yksivuotis-kausi)
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Päätettiin, että valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Valittiin liiton tilintarkastajaksi A-P
Korkeamäki ja varatilintarkastajaksi Heikki Palomäki.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.
	
  

