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PÖYTÄKIRJA  

 

Suomen Dartsliitto Eteläinen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous  
 
Aika:  To 10.4.2013 klo 19.00 
Paikka:  Shamrock Vantaa, Peltolantie 2, 01300 Vantaa 

Läsnä: Tino Sarkamies 
 Jarkko Uutela 
 Kirsi Mannermaa 
 Pentti Kauppila 
 Marietta Kähärä 
 Risto Spora 
 Marko Luoto 
 Taru Kettunen 

1. Piirin puheenjohtaja Kirsi Mannermaa avasi kokouksen klo 19:05 

2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kirsi Mannermaa, sihteeriksi Taru Kettunen, sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarkko Uutela ja Tino Sarkamies. 

3. Tarkistettiin valtakirjat. Virallisia kokousedustajia oli 7 ja kerhoja edustettuna 6. 
Yhteenlaskettu äänimäärä oli 17. Myönnettiin Kirsi Mannermaalle läsnäolo- ja puheoikeus.   

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

5. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1. - 
31.12.2013.  

 Huomioitiin, että stipendit (palkinnot ranking-kärjelle) on huono nimike tälle asialle ja 
palkinnot tulee maksaa pelaajille käyttäen liitonkin käyttöön ottamaa lomaketta. 

 Mitalikulut ovat suuret verrattuna kilpailujen tuottoihin. Tuotiin esiin, että ehkä kaikista 
sarjoista ei ole syytä jatkossa jakaa mitaleja. Hallitus voi ottaa asian harkintaan. 

 Miesten piirijoukkueen heittäjämäärän muutos toi lisää joukkueita ja siten myös 
tuottoja verrattuna aiempiin vuosiin. Muutoksesta voisi kysellä mielipiteitä kentältä. 
Tähän asti kuultu palaute on ollut positiivista. 

 Ehdotettiin, että pienet kerhot voisivat jatkossa ilmoittaa yhdessä piirijoukkueen, 
jolloin osallistujia voisi tulla vieläkin enemmän. Hallitus harkitsee tätä ensi kaudelle. 
 

7. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille.  

8. Muut asiat 

 Terveiset liiton kevätkokouksesta:  

i. Muutos tulossa ensi kaudelle liiga-ilmoittautumisiin: 30.6. jälkeen ilmoitetut 
alemman tason joukkueet maksavat 40 euroa enemmän kuin viimeistään 
30.6. ilmoitetut. Ilmoitettuja joukkueita vastaava määrä pelaajalisenssejä on 
oltava maksettuna ilmoittautumisen päättyessä. 

ii. Käytäntönä on ollut ja on jatkossakin, että liiton kalenteriin voi ilmoittaa vain 
yhden kisan saman piirin alueelta 
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iii. Palkinnot maksetaan jatkossa singelisarjoista suoraan pelaajille, ei kerhojen 
kautta. Saadakseen palkinnon pelaajan on palautettava kilpailun järjestäjälle 
lomake, jolla kilpailukulutkin verotettavan tulon laskemiseksi. Rahastoon 
kuuluvat merkitsevät lomakkeelle, että palkintosumma maksetaan rahaston 
tilille. 

iv. Viikkokisafinaalin vapaavalintaisen pelaajan nimeämisen tarkoitusta ja 
sääntöjä tullaan täsmentämään. Tavoite on, että valinnalla palkittaisiin 
kerhon viikkokisoissa käyneitä, kuten käytännön alkuperäinen tarkoitus on 
ollut. 

 SDLEP:n säännöistä 

i. Piirin säännöissä on sen alue määritelty siten, että on listattu kunnat, jotka 
kuuluvat piirin toiminta-alueeseen.  

ii. Tuotiin esiin, että lista on vanhentunut kuntaliitosten ja nimenvaihdosten 
myötä eli säännöt kaipaavat muuttamista. Hallitus valmistelee 
sääntömuutoksen syyskokoukselle hyväksyttäväksi. 

 Esille tuotiin myös ideoita piirinmestaruuksien karsintojen järjestämiseksi. Eli 
mestaruuskisaan pääsisivät vain karsinnoissa paikan ansainneet. Poisjääneiden 
tilalle voisi kisapäivänä ottaa nopeimmat halukkaat. Asiasta keskustellaan varmaan 
tulevissakin kokouksissa (hallituksen kokouksissa sekä yleiskokouksissa). 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 

 

Allekirjoitukset 
 
________________________  ___/___/_______ 
 
 
 
_____________________________________       _____________________________________ 
Kirsi Mannermaa (puheenjohtaja)  Taru Kettunen (sihteeri) 
 
 
_____________________________________       _____________________________________ 
Jarkko Uutela    Tino Sarkamies 

 


