Suomen Dartsliitto ry
Varsinainen kevätkokous 28.3.2021
Järjestetty etäkokouksena Covid-19 pandemian vuoksi

Pöytäkirja
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
-Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Veijo Viinikka ja sihteeriksi Marjo Jussila. Pöytäkirjantarkistajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Jarkko Uutela ja Tino Sarkamies-Uutela

2.

Tarkastetaan edustajien valtakirjat
-Valtakirjat tarkistettiin ja todettiin paikalla olevan 3 piiriä ja 10 kerhoa, joilla ääniä oli yhteensä 21. Liite 2.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus
-Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
-Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
-Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen, tilit ja tilintarkastajien lausunnot. Vahvistettiin tilinpäätös

6.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
-Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.

Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan asiat
7.1. Kilpailukausi 1.7.2021 – 30.6.2022
-Vahvistettiin kilpailukausidokumentit. Pistedokumenttiin lisätään pisteet pohjoismaiden ja Baltian maiden
Openeista. Pisteet ovat samat kuin Swedish Openista (SWOP).
7.2. Valitaan vuoden mies-, nais-, seniori- juniori- ja eDartspelaajat (miehet, naiset) sekä vuoden kerho ja muut
mahdolliset palkittavat.
Hallituksen esitys vuodelle 2020: Vuoden pelaajia ei valita Covid-19 pandemian vuoksi. Vuoden 2020 dartskerho
Proffan Tikka Turusta sekä darts-henkilöt Jari Airaksinen ja Timo Kettunen.
-Hallituksen esitys hyväksyttiin.

8.

Muut asiat
8.1 Sääntömuutosehdotus, lisätään pykälään 8:
- Liittokokoukseen voi osallistua liittohallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on kokonaan liittohallituksella. Liite 1.
- Sääntömuutos hyväksyttiin
8.2. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen valinta
Hallituksen esitys: Kunniapuheenjohtaja Timo Korpela ja kunniajäsen Pekka Turunen
-Kunniapuheenjohtajaksi valittiin Timo Korpela ja kunniajäseneksi Pekka Turunen.

9.

Kokouksen päätös
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55

__________________________
Veijo Viinikka, pj.

____________________________
Marjo Jussila, sihteeri

___________________________
Jarkko Uutela, pöytäkirjan tarkastaja

____________________________
Tino Sarkamies-Uutela, pöytäkirjan tarkastaja
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Liite 1

8. pykälä
Lakia, näitä sääntöjä ja liittokokousten antamia ohjeita noudattaen liittohallituksen tulee
- kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön.
- Liittokokoukseen voi osallistua liittohallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on kokonaan liittohallituksella.
- hyväksyä ja erottaa dartskerhot sekä pitää jäsenluetteloa
- valvoa ja ohjata liiton piirien ja dartskerhojen toimintaa
- ottaa ja erottaa liiton toiminnan hoitamista varten tarvittava henkilökunta sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa
- päättää kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailutoiminnasta
- vahvistaa ja kumota piirihallitusten tai dartskerhojen antamat kilpailukiellot ym. rangaistukset, jotka ovat voimassa tehtyinä
päätöksinä siihen asti kunnes liittohallitus niistä päättää
- hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa ja laatia liiton vuosikertomukset
- päättää kilpailu- ja muista tarvittavista säännöistä
- valvoa, että pelisäännöt ja kilpailutoimintaa koskevat määräykset ovat kansainvälisten sääntöjen mukaiset
- ryhtyä rankaisu- ja muihin toimenpiteisiin, jos piirihallitus, dartskerho tai dartskerhon jäsen toimii vastoin liiton sääntöjä ja
määräyksiä
- ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty liitolta ratkaisua
- myöntää kansainväliset ja kansalliset kilpailuluvat
- seurata dartsin harrastuksen kehitystä Suomessa ja ulkomailla
- suorittaa muut liittokokousten antamat tehtävät
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Suomen Dartsliitto
Varsinainen kevätkokous 28.3.2021 - Valtuutetut kokousedustajat
Kerhon nimi:
Bee DC
Hertas DT Vantaa
Kempele DC
Metso DC
Ohari DC
Pogostan Tikka
Pro Darts Finland
Päkki Darts
Ressu DC
Wanhan Joen DC

Piiri:
SDL/Eteläinen piiri Ry
SDL/Pohjois-Suomen piiri Ry
SDL/Kymi-Karjalan piiri Ry

Nro:
E01
E36
P14
K17
E13
I02
K66
I39
P20
I08

Jäseniä:
19
16
22
14
25
7
0
29
30
11

Ääniä:
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
14

Kokousedustaja(t):
Tino Sarkamies-Uutela
Ari Larikka
Sakari Ranta
Mika Penttinen
Marietta Kähärä
Sini Härkönen
Marietta Kähärä
Ari Sissi
Teuvo Haverinen
Sini Härkönen

Kerhoja:
22
18
15

Ääniä:
3
2
2
7

Kokousedustaja(t):
Jarkko Uutela
Teuvo Haverinen
Maria Pajala

Ääniä yhteensä

21

Kymmenen äänivaltaista kokousedustajaa
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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