
  
     

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS 

AIKA Sunnuntaina 25. marraskuuta 2012 klo 12.00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 11.30  

PAIKKA Kooveen toimiston kokoustila, Sarvijaakonkatu 32, Tampere 

  

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 

7§   Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet 

8§   Liiton päivitetyt toimintasäännöt. 

9§   Käsitellään muut liittohallituksen sekä jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat. 
       Liittohallituksen aloitteet sivulla 2. Seuroilta ei vastaanotettu yhtään aloitetta. 

10§ Päätetään vuoden 2013 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2013 
toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin. 

11§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi.  

12§ Valitaan liittohallituksen jäsenet (6 varsinaista, joista 3 erovuorossa) sekä kaksi varajäsentä. 
Erovuorossa ovat: Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen ja Marko Taipalvesi. sekä varajäseninä toimineet 
Kalevi Lehtinen ja Pekka Stark. Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2013: Arto Brand, Jari Eronen 
ja Mika Metsä-Eerola.  

12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastajaa vuodelle 2013. (Vuodelle 2012 
valittiin tilintarkastajaksi Mervi Kaplas tarkastamaan liiton vuoden 2011 tilejä ja hallintoa. 
Varatilintarkastajiksi valittiin Veikko Stavén (Anjalankoski). 

13§ Muut esille tulevat asiat.  

14§ Kokouksen päättäminen 

Kahvitarjoilu 
 
Tervetuloa! 

Suomen Pétanque-Liitto SP-L r.y.:n hallitus    



Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (4 kpl) syysliitto-
kokoukselle 25.11.2012 
 
Liittohallituksen aloite 1: SM-sekaduppeli ei rankingkisa. Hallitus esittää, että SM-sekaduppeli ei 
olisi rankingkisa.  
 
Perustelut: Ajatellaan kehittää rankingsysteemiä. Lisenssipelaajien määrä rajallinen. 
 
 
Liittohallituksen aloite 2: Liiton SM-kilpailuissa ei pelattaisi sijoja 5-8. Hallitus, esittää, että liiton 
SM-kilpailuissa ei pelattaisi sijoja 5-8 vaan samat arvopisteet kaikille noille sijoille sijoittuneille. 
Kuitenkin rankingpisteitä kertyisi. 
 
Perusteleut:  
 
 
Liittohallituksen aloite 3: Yleisen SM-trippeli siirtäminen pois kisaviikolta. Hallitus, esittää, että 
yleisen SM-trippelin siirtäminen pois kisaviikolta, erillinen tapahtuma. Esim. SM-kisaviikkoa edellisenä 
viikonloppuna. 
 
Perusteleut:  
 
 
Liittohallituksen aloite 4: Kilpailukalenterin tulevaisuus. Hallitus esittää, että kilpailusääntöihin 
tehdään muutos jossa kilpailukalenterin hyväksyntä otettaisiin pois syysliittokokoukselta. Muutos 
tehdään siten, että alustava vuoden 2014 kilpailukalenteri julkaistaan jo kesällä 2013 ja täydennetään 
sen mukaan mitä on tiedossa kansainvälisten kilpailujen suhteen.  
 
Perustelut: Kilpailukalenterin aikaisempi julkaiseminen helpottaisi seuroja rakentamaan omaa 
kisakalenteria.. 


