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Suomen Sulkapalloliitto ry / työ- ja talousryhmä
Työ- ja talousryhmän kokous 2/2016
Aika:
Paikka:
Läsnä:

18.2.2016 klo 7.30 – 8.30
Rakennusteollisuus RT, Helsinki
Pirkko Paavola-Häggblom, pj
Tarmo Pipatti
Eero Holstila
Mika Heinonen, siht

(2)
(2)
(2)
(2)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen 20.1.2016 pöytäkirjan tarkastaminen
a. Hyväksyttiin muutoksitta.
3. Taloustilanne 2015
a. Arvio vuoden 2015 tuloksesta on noin +2.000 euroa.
4. Taloustilanne 2016
a. OKM:n yleisavustus 2016 ei vielä tiedossa, mutta ennakoidaan sen olevan pienempi kuin
2015. Tieto summasta välitetään ryhmälle ja hallitukselle heti, kun se saadaan.
b. Erityisavustuksen haku 15.000 euroa olympiakarsintakisa Finnish Openille 2016 on lähetetty.
Myös tästä tieto välitetään kuten edellä.
c. Mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä sovitaan hallituksessa 7.3.
5. Yritysyhteistyökumppaneiden hankinta ja ammattiapu
a. Kuultiin raportti käydyistä keskusteluista ammattilaisten kanssa. Pyydetään asiantuntijoita
esittämään ajatuksiaan ryhmän kokoukseen.
b. Cool Sport A/S – SSuL sopimuksen irtisanominen 15.2.2016 ja sen vaikutukset. Odotetaan
Cool Sportin vastausta korvauksista. Uudet pallotoimittaja- ja vaatetoimittajasopimus
ilmoitukset tehty nettiin ja maahantuojille.
6. SSuL:n strategian 2017 – 2020 työstösuunnitelmasta keskustelu
a. 7.3. hallituksessa keskustelu strategiasta vuosille 2017 – 2020. Onko tarvetta?
b. 9.4. kevätliittokokouksessa seurojen mielipide osallistumistavasta jne
c. 11.5. hallituksessa strategiatyön pohjustus
7. Henkilöstöasiat
a. Lisäeläkkeiden uuden lain vaatima turvaaminen hoidetaan sulkutilillä.
8. Hallituksenkokous 7.3.
a. Tilinpäätös
b. Vuosikertomus
c. Taloustilanne 2016
d. SSuL:n strategian 2017 – 2020 työstösuunnitelma
e. Sääntömuutokset:
i. toiminta- ja kurinpitosäännöt sekä kilpailusäännöt
f. Badminton Europe:n ja Badminton World Federation:n vuosikokousedustajat
g. Uudet ja eroavat seurat: eroanomus Korpi-Sulka ry (Korpilahti) 14 aikuista
h. Suomen Sulkapallovalmentajat ry:n jäsenille vapaakortti kisatapahtumiin
9. Muut mahdolliset asiat
a. Ei ollut

Suomen Sulkapalloliitto ry / työ- ja talousryhmä
10. Ilmoitusasiat
a. Ei ollut
11. Seuraava kokous
a. Sovitaan sähköpostilla
12. Kokouksen päättäminen
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.30.

________________________
Pirkko Paavola-Häggblom
puheenjohtaja

________________________
Mika Heinonen
sihteeri
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