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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

AIKA Lauantaina 26. marraskuuta 2022 klo 17.30. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 17.15
PAIKKA Scandic Aulanko, Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna

Alustava asialista

1§   Kokouksen avaus

2§   Kokouksen järjestäytyminen

3§   Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

4§   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6§   Vahvistetaan liiton matkustussääntö
Liittohallitus ehdottaa, että liitto noudattaa Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista
ja kilometrikorvauksista.

7§   Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet

8§   Käsitellään liittohallituksen sekä jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät
       asiat.

 Liite 1: Liittohallituksen aloite 1: Hallitus ehdottaa, että kilpailusääntöjen kohdan 4.1. Lisenssi
–Lisenssin siirto-oikeutta seurasta toiseen.

 Liite 2: MAP Räimeeltä on vastaanotettu alla olevat kolme aloitetta:
Aloite MAP Räime 1: Kaikissa Suomen Pétanque-Liiton järjestämissä kisoissa noudatetaan
vain petankin kansainvälisiä sääntöjä (joulukuussa 2020 voimaan tulleet).
Perustelu: Kansainvälisten sääntöjen alaotsikko: ”Säännöt koskevat kaikkia FIPJP:n
kansallisten jäsenliittojen toiminta-aluetta”.

Aloite MAP Räime 2: Kaikissa Suomen Pétanque-Liiton järjestämissä kisoissa puhallutetaan
kaikki välieriin päässeet pelaajat.
Perustelu: ”SP-L ei hyväksy dopingin käyttöä – petanque on puhdas laji. SP-L:n tavoitteena
on taata kaikille pelaajille oikeus reiluun ja puhtaaseen liikuntaan ja urheiluun”.

Aloite MAP Räime 3: Kaikissa Suomen Pétanque-Liiton järjestämissä kisoissa liiton tuomarit
puuttuvat
- jämäkämmin sääntöjen vastaisiin rikkeisiin.
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9§     Päätetään vuoden 2023 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunni-
telma, sisältäen arvokilpailukalenterin (liite 3) sekä budjetin (liite 4).

10§   Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2023 ja 2024).
Viitaten alla olevaan 25.11.2018 syysliittokokouksen aloitteen hyväksyntään todetaan, että
määräaikaan mennessä (30.9.2022) ei tullut muita ehdokkaita puheenjohtajaksi kaudelle 2023-
2024 kuin istuvan puheenjohtajan Jari Erosen. Syysliittokokous kuitenkin vahvistaa valinnan.

Riemukaari ry:
Aloite 1: Puheenjohtajan valinta: Puheenjohtaja valitaan tällä hetkellä syysliittokokouksen
toimesta siten, että kokouksessa ehdotetaan puheenjohtajaa, joka suostuessaan asettuu
ehdokkaaksi. Mikäli ehdokkaita on useampia, järjestetään äänestys. Nykyisellä käytännöllä
seurat eivät voi omissa kokouksissaan päättää ketä äänestävät puheenjohtajaksi, vaan seuran
edustaja joutuu tekemään päätöksen paikan päällä.
Ehdotamme, että jatkossa halukkuus puheenjohtajaksi tulee ilmoittaa syyskuun loppuun
mennessä hallitukselle, joka julkaisee ehdokkaat lokakuun alussa. Näin seurat voivat omissa
kokouksissaan valmistautua ja päättää ketä äänestää liittokokouksessa. Mikäli hakijoita on vain
yksi, ei äänestystä jatkossakaan tarvita.
Tämä mahdollistaisi myös sen, että ehdokkaat voisivat kertoa itsestään ja mahdollisista
tavoitteistaan julkisesti ja saada sitä kautta seuroja taaksensa.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.

11§  Valitaan liittohallituksen jäsenet (6 varsinaista, joista 3 erovuorossa) sekä kaksi varajäsentä.

Erovuorossa ovat: Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen ja Jari Nieminen. Varajäseninä ovat
vuonna 2022 toimineet Hannu Aaltonen ja Petri Taipalvesi.

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2023: Arto Brand, Mika Metsä-Eerola ja Anu Uusio.

12§  Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastajaa vuodelle 2023.
Vuoden 2021 tilintarkastuksen tehnyt Juha-Matti Salminen (P. Packalen Oy) hoitaa vuoden 2022
tilintarkastuksen. Ko. tilintarkastaja (tilintarkastustoimisto) on luvannut hoitaa myös vuoden 2023
tilintarkastuksen, mikäli syysliittokokous hyväksyy asian. Varatilintarkastajaksi saadaan henkilö
tilintarkastajan toimistolta P. Packalen Oy.

13§   Muut esille tulevat asiat

14§   Tiedoksi

15§   Kokouksen päättäminen.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Suomen Pétanque-Liitto SP-L r.y., hallitus
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