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SUOMEN SULKAPALLOLIITON KEVÄTLIITFOKOKOUS 2013

AIKA: la. 13.4.2013 klo 11.00
PAIKKA: Talihallin kokoustila, Huopalahdentie 28, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Tarmo Pipatti toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Avauksessaan Tarmo nosti esille olympiavuoden 2012 hienon näkyvyyden, josta suuri kiitos
Ville Langille ja Anu Niemiselle. Näkyvyyden kautta on myös päästy kiinni uusiin
harrastajajoukkoihin.
Nuorten menestys antaa toivoa. Nuoret ovat päässeet pitkäjänteiseen valmennuksen pariin,
joten on lupa odottaa menestystä seuraavalla olympiadilla. Muutokset urheilun rahoituksessa
näyttävät hyvältä. Liiton talous on vakaa, mutta koko urheilun rahoituksessa on haasteita
valtiontalouden epävarmuudesta johtuen. Näin myös liiton on syytä sopeutua laskevaan
talouteen ja kasvaviin uhkatekijöihin.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu aineistoineen oli lähetetty jäsenseuroille sähköpostilla ja julkaistu liiton
nettisivuilla 8.3., joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät

Seura Edustaja (äänivaltainen) jäsen-/äänimäärä
Espoon Sulkapallo Badminton Keijo Pajunen 527/ 7
Sulkapalloseura Drive Tuomo Tennilä 198/6
Östersundom IF Jyrki Krzywacki 51817
Söderkulla Sulkapallo-Badminton Tom Qvisen 55 / 3
Helsingfors Badminton Club Kristiina Danskanen 263 17
Turun Sulka Pirkko Paavola-Häggblom 112! 5
Paraisten Badminton Tarja Tommila-Lindberg 95 14

Yhteensä 7 seuraa 39 ääntä

Todettiin, että mikäli äänestetään, on seuroilla käytettävissä sääntöjen mukaisesti kaikki äänensä.

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
Puheenjohtajaksi valittiin liiton kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä, sihteeriksi Mika Heinonen
ja pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jyrki Krzywacki ja Keijo Pajunen.

5. Esitetään liittohallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen
hyväksymisestä.
Vuosikertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Todettiin, että kilpailujen pelaajamäärän
kehitystä seurataan jatkossa.
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6. Esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus sekä
toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus.
Todettiin esitys ja kertomukset saaduiksi.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Vahvistettiin liiton tilinpäätös vuodelta 2012 esitetyssä muodossa ja myönnettiin
vastuuvapaudet.

8. Valitaan hallitukseen yksi varsinainen jäsen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle toimikaudeksi
2013.
Valittiin Marko Marsela varsinaiseksi jäseneksi. Koska ehdokkaita varajäseneksi ei ollut, jätettiin
Marko Marselalta tyhjäksi jäänyt paikka täyttämättä.

9. Esitetään liittohallituksen ehdotus edustussääntöjen muutoksista ja päätetään niiden
hyväksymisestä.
Hyväksyttiin edustussääntöjen muutokset esityksen mukaisesti. Muutos tulee voimaan
välittömästi.

10. Esitetään liittohallituksen esitys Valo ry:n jäsenyydestä
Päätettiin anoa Valo, Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry:n jäsenyyttä välittömästi.

II. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tuomo Tennilä kiitti seurojen edustajia kokoukseen osallistumisesta ja päätti
kokouksen.

Kokouksen puo sta

Tuomo Tennilä Mika Heinonen
puheenjohtaja sihteeri

\\~yrki Krzy~~ki Keij’o Pajune
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Vuosikertomus 2012, tilinpäätös 2012, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan
kertomukset sekä edustussääntömuutokset ja Valo ry:n säännöt.
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