1 (4)
SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 9/2010
AIKA

Lauantaina 18.12.2010 klo 12.30

PAIKKA

Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2, Hämeenlinna

OSALLISTUJAT
Vesa Ala-Kulju, Arto Brand , Jari Eronen, Eva Fredriksson, Kalevi Lehtinen, Jari Nieminen,
Mika Metsä-Eerola, Anu Uusio
ESTE

-

1§ Kokouksen avaus
Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 12.46.
2§ Kokouksen järjestäytyminen (sihteerin ja puheenjohtajan valinta)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi Eva Fredriksson.
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, ja täten päätösvaltaiseksi. Sovittiin, että jatkossa kutsutaan
hallituksen kokoukseen mukaan myös varajäsenet.
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin.
5§ Hallinto ja talous
Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola
• Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.
• Riitta Kangas on lupautunut jatkamaan liiton taloudenhoitajana.
• Työvaliokunnassa jatkaa Nieminen, Uusio ja Fredriksson. Työvaliokunta valmistelee hallituksen
kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa hallituksen sille antamia
tehtäviä ja juoksevia asioita.
• Vastuualuejako
o Jari Nieminen, puheenjohtaja
o Vesa Ala-Kulju, aluetoiminnan vastuuhenkilö, veteraanitoiminnan vastuuhenkilö
o Arto Brand, tuomaritoiminnan vastuuhenkilö, kuuluu kilpailutoimikuntaan
o Jari Eronen, kuuluu kilpailutoimintaan, aluetoiminta
o Eva Fredriksson, PR-työ, sisältäen harrastetoiminnan
o Kalevi Lehtinen, varajäsen
o Mika Metsä-Eerola, kilpailuvaliokunnnan vastuuhenkilö
o Pekka Stark, varajäsen
o Anu Uusio, valmennustoiminnasta vastaava
• Syysliittokokouksen 20.11.2010 pöytäkirja allekirjoittiin. Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 31.10.

Suomen Petanque-Liitto ry:n hallituksen kokous 18.12.2010

2 (4)
allekirjoitettiin syysliittokokouksen yhteydessä 20.11. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty
sähköpostitse. Kokouspöytäkirja julkaistiin SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutisia” alla.
• Syysliittokokoukseen osallistui upeat 20 seuraa ja kokoukseen oli saatu määrällisesti ja laadullisestikin
hyviä aloitteita. Syysliittokokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton nettisivuilla ja allekirjoituksien
jälkeen pöytäkirja lähetetään postitse niille seuroille jotka ovat ilmoittaneet, että haluavat pöytäkirjat
kirjepostissa. Kokouksessa toimintakertomukseen tehdyt pienet muutokset on päivitetty
toimintakertomukseen. Budjettiin ei tullut muutosta siihen versioon joka oli käsittelyssä
syysliittokokouksessa.
• Firmaliiga
o 31.11. kokouksessa päätettiin, että liitto ei vastaisuudessa kustanna palkintomatkaa.

6§ Tiedotustoiminta
• SP-L täyttää 30 vuotta vuonna 2012
o Työ etenee ja ensi vuoden budjettiin on ”korvamerkattu” 3000 euroa juhlavuoden
valmistelukuluihin.
7§ Kilpailutoiminta
• Eurocup
o Eurocup 2010 kolmosvaihe käytiin Nizzassa 3.-5.12. D.U.C. de Nice joukkueelle tämä oli kolmas
peräkkäinen voittovuosi. Voittivat myös vuonna 2004.
1. D.U.C. de Nice (France)
2. CMO Bassens (France)
3. Club Bouliste Monégasque (Monaco)
4. PSC Järvenpää (Finland).
o Vuonna 2011 Eurocup 1-vaihe on 28.-31.7, 2-vaihe 7.-9.10. ja finaali Luxenburgissa 2.4.12.2011. Suomen cupin 2011 voittaneella seuralla on etuoikeus edustaa Suomea ko. kisoissa.
• Finish Masters 2011 lisenssikilpailu / 12.2.2011 Pasila klo 10.00
o Kahdeksan kapteenia, kukin vuorollaan, valitsee pelaajaan trippelijoukkueeseen. Kahdeksas saa
vuorot 8. ja 9., seitsemäs vuoron 10. jne. Valinta ilmoitetaan päivittäin liiton kilpailutoimelle tai
suoraan Petankistien Foorumille. Ensimmäinen valinta 3.1.2011.
o Valita voi suomalaisia pelaajia. Jos kieltäytyy kapteenin valinnasta - ei voi edustaa kisassa muissa
joukkueissa.
o Kisaan valitaan SP-L:n hallituksen toimesta myös kahdeksan muuta joukkuetta kun kapteenien
joukkueet valmiina. Haku alkaa tämän jälkeen.
o Pelitapa cirkle-poule. Kapteenit eivät kohtaa toisiaan ensimmäisellä pelikierroksella.
o Palkinnot: 1. 600€/ 2. 360€/ 3.&4. 120€(pronssista ei pelata)
o Osallistumismaksu 10€/pelaaja. Sisältää ruokailun.
o Valitut kapteenit (kokouksen jälkeen tarkennettu):
1. Arttu Poikolainen
2. Iivo Paaso
3. Juuso Siro
4. Seppo Lindman
5. Samuli Kankkunen
6. Miska Nieminen
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7. Tuukka Ylönen
8. Marko Aalto
• Nordisk Mesterskap 2011 Norjassa 21.-22.5.2011
o Norjasta on saatu vahvistus, että PM käydään Norjassa la 21.- su 22.5.2011 itärannikolla. Suomen
osalta osa joukkueista valitaan maalis-/huhtikuussa karsintojen kautta.
o Joukkuejohtajaksi Norjaan lähtee Mika Metsä-Eerola.
o Lisäinfoa tulossa myöhemmin.
• Miesten EM-kilpailut 19-21.8.2011 Göteborg Ruotsi
o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen (5.3./16.4.) ykkönen
• Naisten MM-kisat marraskuussa, Vietnam
o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen (5.3./16.4.) ykkönen
• Veteraanien PM-kisat järjestetään ensi vuonna Suomessa (6.-7.8.2011).
o Järjestäjäkorvaus on päätetty 1000 euroksi.
o Suomen joukkue muodostuu: Sarja 1:n ja SM-kisojen 1:stä.
• Junnujen MM-kisapaikkaa ei ole vielä tietojen mukaan päätetty.
• Naisten MM-kisat käydään marraskuussa Vietnamissa. Karsinnat kisaan käydään 5.3./16.4. Karsintojen
ykkönen lähteen kisaan. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme pelaajaa, valmentaja
keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy valmentajan
valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.
• Viron maaottelu käydään lauantaina 2.7. Virossa.
8§ Valmennustoiminta
•

Käytiin vilkasta keskustelua siitä mitä liitto haluaa valmennuksesta ja mitä ollaan valmiita siitä
maksamaan ensi kokouksessa jatketaan keskustelua.

9§ Muut esille tulevat asiat
• Muita asioita ei ollut.
10§ Tiedoksi
• Tiedoksi asioita ei ollut.
11§ Seuraavat kokoukset
Hallitus kokoontuu seuraavasti:
• lauantaina 15.1.2011 klo 12.00 alkaen HPetin hallilla
• sunnuntaina 13.2.2011 klo 12.00 alkaen HPetin hallilla
Kevätliittokokous päätettiin pitää 20.3. Turussa klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen.
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12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.30.

Jari Nieminen
puheenjohtaja

Eva Fredriksson
sihteeri

JAKELU: hallituksen jäsenet ja varajäsenet, taloudenhoitaja
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