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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntai 28.3.2021
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 Juhani Hirvonen ja Mika Metsä-Eerola, joiden päätettiin toimivan
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olevan yhteensä 8 seuraa, joilla on yhteensä 19 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), 2 ääntä
055 TUR Turun Petanque-Seura ry (Raimo Karppinen), 3 ääntä
077 V- ja U-seura Femma ry, Keijo Salo, 2 ääntä
092 UTU Uotilan Työväen Urheilijat ry / UTU-Petankki ry (Vesa Tuominen), 2 ääntä
105 RIE Riemukaari ry (Jari Eronen), 2 ääntä
136 ERP Euran Raiku ry / petankkijaosto (Tuula Erkkilä), 3 ääntä
Ilman äänioikeutta kokoukseen osallistuivat Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen ja Mika Metsä-
Eerola.
Valtakirjat sekä valtakirjojen tarkastusraportti ovat liitteenä.

Äänimäärä: Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry:n toimintasääntöjen § 13 mukaan ”Äänimäärän kannalta
ratkaisevaa on lisenssien määrä liittokokoukseen ilmoittauduttaessa. Mikäli jäsenyhdistys ei ole täyttänyt 4
§:ssa määrätyllä tavalla jäsenvelvollisuuttaan, se menettää äänioikeutensa” (…lisenssit ovat voimassa
vain jos jäsenyhdistys on maksanut liiton jäsenmaksun.)

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

5 § Liittohallituksen laatima vuoden 2020 toimintakertomus

Hallituksen laatima Suomen Pétanque-Liitto SP-L:n toimintakertomusluonnos vuodelta 2020 oli
etukäteen jaettu seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen.
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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 27.319,41 euron ylijäämää.

7 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen
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 2020.

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

· Määräaikaan mennessä ei oltu vastaanotettu yhtään aloitetta seuroilta eikä
liittohallitukselta.

9 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10 § Tiedoksi

Puheenjohtajan tavoitteena on keväällä 2021 järjestää Teams(etä)kokous seurojen edustajille.
Toivotaan runsasta osallistumista.

Kevään/kesän 2021 aikana Liitto lähettää seuroille kyselyn, johon toivotaan kaikkien seurojen
vastaavan.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.10.

________________________ ____________________
Jari Eronen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri

________________________ ____________________
Juhani Hirvonen, pöytäkirjantarkastaja Mika Metsä-Eerola, pöytäkirjantarkastaja
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