SUOMEN FRISBEELIITTO RY
PÖYTÄKIRJA 04.12.2006
Sääntömääräinen syyskokous 2006
Paikka ja aika: Espoo, Laajalahden päiväkoti, 02.12.2006, klo 15.00-17.00
Läsnä: Lindberg Jussi, Jaani Länsiö, Loukko Sami, Sami Poimala, Janne
Penttilä, Kimmo Lindholm, Jani Nevantausta, Tatu Saarinen, Miko Fyhr,
Dennis Barman, Marcus Råberg, Janne Grönholm, Juho Rantalaiho, Jenni
Laakso, Pekka Anttila, Ukko-Pekka Louhivaara, Antero Erhiö,
Nonnu Taensor (ei liiton jäsen)
1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Sami Loukko avasi kokouksen klo 15.00.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Lindberg, sihteeriksi
Sami Loukko ja
pöytäkirjan tarkastajiksi Miko Fyhr 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
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymisja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2007
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 vahvistettiin seuraavin
tarkennuksin hallituksen ehdotukseen. Kohdaksi 10 lisättiin
Frisbeegolfsäännöt, mitkä tulee saada valmiiksi ennen kauden
alkua ja kohdaksi 11 lisättiin yhdistyminen SLKL:n kanssa.
Tulee aloittaa keskustelut mahdollisesta
yhdistymisestä SLKL:n kanssa.
Kokouksessa tulleet muutokset on päivitetty liitteenä olevaan
toimintasuunnitelmaan.

Hallituksen esittämä tulo- ja menoarvio vuodelle 2007
vahvistettiin.
Vahvistettiin jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien suuruudet
vuodelle 2007. Erillistä liittymismaksua ei peritä.
Jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2007 ovat aikuisjäseneltä 5 €
ja juniorijäseneltä
3 € (vuonna 1989 tai myöhemmin syntyneet).
Kilpailulisenssien suuruudeksi vahvistettiin vuodeksi 2007
- Aikuisjäseneltä 25 euroa
- Juniorijäseneltä 12,5 euroa
- SFL:n jäsenseuran aikuisjäseneltä 20 euroa
- SFL:n jäsenseuran juniorijäseneltä 10 euroa
Talin Tallaajat ry:n ehdotuksesta sisällyttää PDGA:n jäsenmaksu
(20 dollaria)
kilpailulisenssiin keskusteltiin ja päätettiin, että vuonna 2007
kilpailulisenssi sisältää PDGA:n jäsenmaksun.
Jäsenseuran jäsenille edullisempi kilpailulisenssi edellyttää, että
seuran jäsenille liiton jäsenlehden ja tiedotteiden postitus
tapahtuu seuran yhdyshenkilön kautta.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Jussi Lindberg Uudenmaan-piiristä kaksivuotiskaudeksi.
Hallituksen jäseniksi valittiin kaksivuotiskaudeksi seuraavat
henkilöt:
Toni Lehtimäki, Pohjois-Suomi
Dennis Barman, Länsi-Suomi
Piirittömille hallituspaikalle valittiin äänestyksen jälkeen Jorma
Nousiainen.
Ehdokkaita oli kolme, valitun lisäksi Jenni Laakso ja Tatu
Saarinen.
Äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni, neljä ääntä Saariselle ja
kuusi ääntä
Nousiaiselle ja Laaksolle. Arpa ratkaisi äänestyksen Nousiaisen
hyväksi.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Päätettiin, että valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja.
Valittiin liiton tilintarkastajaksi Ari-Pekka Korkeamäki ja
varatilintarkastajaksi
Heikki Palomäki.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI
Jussi Lindberg
Puheenjohtaja
tarkastaja

Jaani Länsiö
Pöytäkirjan tarkastaja

Miko Fyhr
Pöytäkirjan

Kokouksen jälkeen keskusteltiin kilpailutoiminnan kehittämisestä.
Todettiin, että tässä kokouksessa ei asioista varsinaisesti päätetä, mutta
esille tulleet asiat viedään hallituksen käsiteltäviksi. Esille tulleita asioita:
SM-sarja:
- DGC Batsit olivat antaneet hallitukselle esityksen, missä ehdotettiin
SM-sarjan korvaamista yhdellä 2-3 päiväisellä SM-kilpailulla.
Keskusteltiin asiasta ja kokouksessa ei tullut esiin yhtään asiaa, mikä
puoltaisi sarjamuotoisen SM-sarjan korvaamisen yhdeksi
turnaukseksi.
- Ennakkoilmoittaumiset ja niiden sitovuus. Voiko kilpailun järjestäjän
velvoittaa ennakkoilmoittautumiset esim viikko tai kahta
aikaisemmin.
- Osakilpailuissa jaettavat pisteet. Esitettiin, että kiinteitä pisteitä
osakilpailuista avoimessa sarjassa saisi 10 parasta ja muissa sarjoissa
5 parasta.
- Järjestettävät sarjat. Keskusteltiin tulisiko SM-sarjassa järjestää
juniorit 15-vuotta sarja ja seniorit 50-vuotta sarja. Todettiin, että on
mahdollista lisätä sarjat, mikäli niissä tulee olemaan riittävästi
pelaajia. Tulevalla kaudella ei todennäköisesti ole vielä tarvetta
järjestää näitä sarjoja.
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SM-sarjan kilpailujen haku ja vaatimukset kilpailun
tasosta. Keskustelussa tuli ilmi, että kilpailujen järjestämiseen on
kiinnitettävä enemmän huomiota. Ratakartat tulee julkistaa riittävän
aikaisin, korien tulee olla SM-sarjan vaatimusten mukaisia,
kilpailualueella ei saa käyttää alkoholia.
Jatkossa kilpailuiden järjestämisoikeuksia myönnettäessä on
kiinnitettävä enemmän huomiota järjestävän tahon kykyyn selviytyä
kilpailun järjestämisestä. Kilpailuja ei tule antaa yksityisten
henkilöiden järjestettäväksi.
Palkintorahojen jakamisen ohjeistaminen, siten että esim tietty
prosenttiosuus kerätyistä osallistumismaksuista on jaettava
minimissään sarjakohtaisesti palkintoina. Myös Järjestävän seuran
saama osuus voitaisiin määrittää.

