
      

 

 
SUOMEN SULKAPALLOLIITON KEVÄTLIITTOKOKOUS 2020 
 
AIKA: 11.6.2020 klo 17.00 – 17.02 
PAIKKA: Sporttitalo, Helsinki 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Liiton puheenjohtaja Jaakko Mäki-Petäjä toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.  
 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokouskutsu oli lähetetty jäsenseuroille sähköpostilla 21.5.2020 ja julkaistu aineistoineen liiton 
nettisivuilla samana päivänä, joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät 
 
Seura    Edustaja (äänivaltainen)  Äänimäärä 
Turun Sulka  Pirkko Paavola-Häggblom  5 
Badminton United  Tommi Saksa   7 
Yhteensä    2 seuraa   12 ääntä 

 
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin liiton puheenjohtaja Jaakko Mäki-Petäjä, sihteeriksi Ville Valorinta,  
pöytäkirjantarkistajiksi Ilkka Hellgren ja Pirkko Paavola-Häggblom sekä ääntenlaskijoiksi Tommi Saksa ja 
Annika Paananen. 

 
5. Vuosikertomuksen esittely ja hyväksyminen 

 
Toiminnanjohtaja esitteli kokousaineiston mukana toimitetun vuoden 2019 vuosikertomuksen, joka 
yksimielisesti hyväksyttiin. 

 
6. Tilinpäätöksen esittely 

 
Toiminnanjohtaja esitteli kokousaineiston mukana toimitetun tilikauden 2019 tilinpäätöksen sekä 
tilintarkastajan lausunnon.  

 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Mäki-Petäjä kiitti seurojen edustajia kokoukseen osallistumisesta. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
Allekirjoitukset seuraavalla sivulla 
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Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
Jaakko Mäki-Petäjä  Ville Valorinta 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
Ilkka Hellgren  Pirkko Paavola-Häggblom 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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