SUOMEN FRISBEELIITTO RY
Sääntömääräinen syyskokous ja keskustelutilaisuus liiton toiminnasta.
Aika: Lauantai 6.10.2007 klo 18.00
Paikka: Vihdin lukio/yläaste, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela
Läsnä:
Jussi Lindberg, Sami Poimala, Jenni Laakso, Kimmo Lindholm, Ari Penttala,
Antti Heikkilä, Anssi Salopolku, Jorma Nousiainen, Jani Nevantausta, Toni
Toivonen
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Lindberg, sihteeriksi Sami Poimala,
poytäkirjantarkastajiksi Jenni Laakso ja Kimmo Lindholm. Pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien suuruudet vuodelle 2008
- Päätetään PDGA:n jäsenmaksun sisältymisestä kilpailulisenssiin
- Päätetään ne kilpailut joihin vaaditaan kilpailulisenssi
Muutetaan toimintasuunnitelmassa oleva sanamuoto "valinnaisena
koululiikuntamuotona" muotoon "yhtenä koululiikuntamuotona".
Kansallisen sarjan sarjojen nimeämiseen ehdotettiin muutosta "amatööri"-sanan
käyttöä välttäväksi, esimerkiksi A-sarja ja B-sarja. Päätettiin, että hallitus päättää
sarjojen nimeämisestä myöhemmin. Ideana kuitenkin on, että järjestetään kansallista
sarjaa vastaava sarja, jossa on "pro"-sarja ja "amatööri"-sarja.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma yllä mainituin huomioin.
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio.

Liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kilpailulisenssien suuruudet vahvistettiin samoiksi
kuin edellisellä kaudella. Summat ovat seuraavat:
Jäsenmaksut
- 5 euroa aikuisilta
- 3 euroa junioreilta
Kilpailulisenssit jäsenseurojen jäsenille
- 20 euroa aikuisilta
- 10 euroa junioreilta
Kilpailulisenssit muille jäsenille
- 25 euroa aikuisilta
- 12,5 euroa junioreilta
Päätettiin, että PDGA:n jäsenmaksu sisältyy tulevallakin kaudella kilpailulisenssiin.
Päätettiin, että kilpailulisenssi vaaditaan kaikissa kilpailuissa, joissa voidaan jakaa
SM-titteli. Tämä sisältää joukkue- ja parigolfin SM-kilpailut.
6.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- Erovuorossa ovat Juho Rantalaiho (Etelä-Pohjanmaan piiri), Anssi Salopolku
(Hämeen piiri) ja Sami Poimala (piiritön)
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
- Veli Berglund (Etelä-Pohjanmaan piiri)
- Anssi Salopolku (Hämeen piiri)
- Sami Poimala (piiritön)
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Tilintarkastajaksi valittiin Ari-Pekka Korkeamäki. Varatilintarkastajaksi valittiin
Heikki Palomäki.
8. Valitaan maajoukkueen kapteeni vuoden 2008 EM-kilpailuihin
Valittiin maajoukkueen kapteeniksi Petri Behm.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:06
	
  

