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Suomen frisbeeliiton sääntömääräinen syyskokous
Aika: Lauantaina 29.10.2011, klo 14.02-15.05
Paikka: Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali 4.krs, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki
Paikalla:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anttila Jenni
Anttila Pekka
Aulu Tapani
Behm Petri
Häyrinen Kiril
Kotamäki Ville
Kytö Juha
Lehto Saija
Länsiö Jaani
Penttala Ari
Poimala Sami
Oukka Asko

Sami Poimala avasi kokouksen klo14.02
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Sami Poimalaa ja Tapani Aulua. Valittiin äänestyksellä
kokouksen puheenjohtajaksi Sami Poimala. Kokouksen sihteeriksi valittiin Saija Lehto ja sekä
pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Petri Behm ja Jaani Länsiö.
2. Todetaan kokous laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksilla, hallituksen kokouspalkkioista päätetään ennen hallituksen
valintaa.
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4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin korjauksin, kohdasta 2. poistettiin viimeinen lause liittyen
kilpailulisenssin hintoihin ja kohdasta 6. poistetiin viittaus European Open kisoihin.
Tulo- ja menoarvio katselmoitiin ja hyväksyttiin.
Jäsenmaksuihin ehdotettiin korotuksia kautta linjan, koska liitto on palkkaamassa toiminnanohjaajan niin
tiedottamiseen kuin jäsenseurojen tukemiseen. Hinnoiksi ehdotettiin:
● Jäsenseuran aikuisjäsen 10 euroa jäsenmaksuksi ja 35 euroa kilpailulisenssi
● Jäsenseuran juniorijäsen 5 euroa jäsenmaksuksi ja 25 euroa kilpailulisenssi
● Jäsenseuraan kuulumaton aikuisjäsen 20 euroa jäsenmaksu ja 50 euroa kilpailulisenssi
● Jäsenseuraan kuulumaton juniorijäsen 10 euroa jäsenmaksu ja 30 euroa kilpailulisenssi
Keskustelun jälkeen uudet jäsenmaksut hyväksyttiin yksimielisesti ilman vastaehdotusta.
5. Päätetään hallituksen kokouspalkkiosta
Keskusteltiin hallituksen mahdollisista kokouspalkkioista sekä niiden määrästä ja muodosta. Todettiin
että puhtaasti rahallinen korvaus aiheuttaisi turhia kuluja liitolle. Päätettiin ettei erillisiä kokouspalkkioita
makseta edelleenkään.
6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa hallituksesta olivat Petri Behm ja Markus Mäntylä, jotka molemmat olivat ilmoittaneet etteivät
ole ehdokkaina seuraavalle kaudelle. Lisäksi Jere Pohjankoski on ilmoittanut eroavansa hallituksesta
29.10.2011.
Keskusteltiin siitä, valitaanko Jeren tilalle uusi jäsen siten, että hän aloittaa välittömästi ja jatkaa vuoden
2012 loppuun vai siten, että hän aloittaa ensi vuoden alusta kaksivuotiskauden.
Päätettiin, että istuva hallitus jatkaa kauden loppuun nykyisessä muodossaan ja kaikki uudet jäsenet
valitaan s
uoraan normaalille kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettiin Teemu Malmelinia, Jorma Nousiaista, Kiril Häyristä ja Ville
Kotamäkeä. Pidettiin suljettu lippuäänestys, jonka tuloksena hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin
Malmelin, Häyrinen ja Kotamäki.
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Valittiin toiminnantarkastajaksi A-P Korkeamäki ja varamieheksi Heikki Palomäki.
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8. Käsitellään muut asiat
Keskusteltiin SM-kisojen sarjoista ja tourien sarjoista.Todettiin että järjestetään yhdet SM-kisat ja ne
laitetaan hakuun syksyn aikana seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Todettiin että pro-tourille on istuva
hallitus jo päättänyt lisätä master-sarjan. Keskusteltiin olisiko tarpeellista avata lisäsarja vielä myös grand
mastereille.
Palkittiin vuoden parhaat.
● Vuoden frisbeeseuraksi on valittu Tomoottajat.
● Vuoden frisbeeurheiljaksi on valittu Seppo Paju.
● Vuoden tulokkaaksi on valittu Tapani Aulu.
● Vuoden frisbeeteon tekijäksi on valittu Juha Alkkiomäki.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05

