
Pöytäkirja        sivu 1 (2)

Suomen Petanque-Liitto SP-L ry, kevätkokous 29.3.2020

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntai 29.3.2020
PAIKKA  Sähköpostikokous

1 § Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Liiton puheenjohtaja Jari Eronen avasi kokouksen klo. 13.00. Etukäteen seuroille lähetetty
esityslista hyväksyttiin.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Eronen ja sihteeriksi Eva Fredriksson.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Brand ja Jari Nieminen, joiden päätettiin toimivan
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olevan yhteensä 10 seuraa, joilla on yhteensä 28 ääntä:
010 KAR Karhu-Petankki ry (Raimo Hokkanen), 3 ääntä
011 KOK Koski-Kuula ry (Jorma Nöjd), 3 ääntä
017 KAL Kallion Kirkas ry (Heikki Arhippainen), 3 ääntä
023 MAP MAP Räime ry (Mika Nietula), 2 ääntä
025 LIN Linnan Petanquistit ry (Kalevi Lehtinen), 3 ääntä
055 TUR Turun Petanque-Seura ry (Raimo Karppinen), 3 ääntä
092 UTU Uotilan Työväen Urheilijat ry / UTU-Petankki ry (Vesa Tuominen), 2 ääntä
105 RIE Riemukaari ry (Jari Eronen), 3 ääntä
132 PKK Petankki Seura Karjala Kuula ry (Mika Pasanen), 3 ääntä
136 ERP Euran Raiku ry / petankkijaosto (Kalevi Tuominiemi), 3 ääntä
Ilman äänioikeutta kokoukseen osallistui Arto Brand, Eva Fredriksson ja Jari Nieminen.
Valtakirjat sekä valtakirjojen tarkastusraportti ovat liitteenä.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

5 § Liittohallituksen laatima vuoden 2019 toimintakertomus

Hallituksen laatima Suomen Pètanque-Liitto SP-L:n toimintakertomusluonnos vuodelta 2019 oli
etukäteen jaettu seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen.

6 §  Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto oli lähetetty seuroille etukäteen. Sähköpostikokouksen
myötä tilintarkastajan lausunnon (ohessa) sekä tilinpäätöksen luku jäivät seurojen itse
luettavaksi. Todettiin tilinpäätöksen osoittavan 7.527,28 euron ylijäämää.

7 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen
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liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, on liittokokouksen
tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tili-
velvollisille vuodelle 2019.

8 §  Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä
määräajassa esittämät aloitteet

· Liittohallituksen aloite Suomen cupin säännöt
Suomen cupissa noudatetaan Euroopan cupin sääntöjä.
Perustelu: Suomen cup on karsintakilpailu Euroopan cupiin. Näin vältetään
sääntöjen erilaisuus.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.

· Määräaikaan mennessä ei oltu vastaanotettu yhtään aloitetta seuroilta.

9 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10 § Tiedoksi
Liiton hallitus piti tänään kokouksen videoyhteydellä.

Kokouksessa tehtiin vaikea, mutta pakollinen päätös perua kaikki kilpailutoiminta heinäkuun
loppuun asti. Eli SM-sarjat, SM-sekakilpailut ja SM-kisaviikko Jyväskylässä on päätetty perua.
Tästä johtuen SM-kisaviikko 2021 järjestetään Jyväskylässä. Suomen Cup tullaan mahdollisesti
järjestämään syksyllä.

Kalenterissa elokuulla ja siitä eteenpäin olevat kilpailut vielä pysyvät toistaiseksi paikoillaan.
Seurataan tilannetta.

Naisten EM-kilpailut on siirretty pidettäväksi 29.10 - 1.11. Espanjassa.

Miesten MM-kilpailuista ei vielä ole tullut tietoa siirrosta tai perumisesta.

Samoin singelin, duppelin ja sekaduppelin EM-kilpailuista ei ole tullut tietoa siirtämisestä tai
perumisesta. Mikäli se järjestetään, siihen pohditaan mahdollista karsintaa lähempänä ko.
ajankohtaa.

Liitto on ilmoittautunut vuoden 2021 yleiselle SM-viikolle Salossa. Tästä projektista tiedotetaan
enemmän kunhan saamme enemmän tietoa ko. tapahtumasta.
Tämä vaikea aika koettelee meitä kaikkia, liittoa ja seuroja. Yritetään kaikki omalta osaltamme
toimia vastuullisesti, jotta pääsemme palaamaan normaaliin elämään mahdollisimman pian.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.10.

________________________ ____________________
Jari Eronen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri

________________________ ____________________
Arto Brand, pöytäkirjantarkastaja Jari Nieminen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Jäsenseurojen valtakirjat
Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry:n toimintakertomus 2019
Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry:n tasekirja 2019
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Tilintarkastuskertomus 2019


