
SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry  
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020 
  
Aika: 18.6.2020 klo 11:30  
 
Paikka: Teams palaveri etäyhteydellä  
 
Läsnä:  Pasi Kuokkanen puheenjohtaja  

Fred Sundwall sihteeri  
Martti Meronen  
Veijo Nikkanen  
Oli Rahi  
Seppo Räsänen  
Pekka Viitasalo  
 

Poissa: Nina Bagge, Taru Reinikainen, Finn Wardi 
  
1 § Kokouksen avaus 

  
SBL:n puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 11:40.  

 
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3 § Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen  

 
Sihteeriksi valittiin Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo 
Nikkanen ja Pekka Viitasalo.  

 
Pöytäkirja toimitetaan neljän vuorokauden kuluessa pöytäkirjantarkastajille ja 
kokouksen puheenjohtajalle. Pöytäkirja julkaistaan liiton verkkosivuilla 
viimeistään viikon kuluttua kokouksesta, sekä toimitetaan hallituksen 
postituslistalle.  

 
4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1) 
 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  
 
5 § SBL:n taloustilanne 
 

Fred Sundwall kertoi liiton taloudellisesta tilanteesta. Haastava taloudellinen 
tilanne jatkuu Covid-19 pandemian vuoksi. BBO-finlandin tulot ovat vähentyneet 
alkuryntäyksen jälkeen. Viimeinen kuukausilaskutus oli 3000 euroa, joka on 
niukasti kriisibudjetin mukainen. Sundwall toivoi, että kerhokilpailut osallistuvat 
talkoisiin.  



Hallitukselle toimitettiin kesäkuun puolenvälin raportti ja vertailutiedot viime 
vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen sekä talousarvio kriisin vaikutuksesta 
vuoden 2020 tulokseen (Liite #2).  
 
Talousvastaava Fred Sundwall toimittaa hallitukselle tarkemman arvion 
kesäkuun lukujen perusteella heinäkuun alussa.  

 
6 § Pandemian vaikutus liiton toimintaan 
 

Hallitus päätti, että liiton kilpailutoiminta jatkuu 1.8.2020 alkaen. Ennen 
kilpailutoiminnan uudelleen aloittamista hallitus selvittää terveysviranomaisten 
kannan tarpeellisten suojaustoimien osalta. Hallitus päättää kokouksessaan 
15.7.2020 millä ehdoilla ja/tai rajoituksilla kilpailutoiminta voi jatkua. 
Aluevastaavat selvittävät ennen seuraavaa kokousta kunkin alueen 
kilpailujärjestäjien halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestää heille myönnettyjä 
kilpailuja syksyn aikana.  
 
Hallitus päätti, että kerholiigaa ei järjestetä vuonna 2020 vaan siirretään vuodelle 
2021. Uusi kilpailukalenteriehdotus käsitellään 15.7. pidettävässä kokouksessa. 

 
7 § Muut asiat 
 

Fred Sundwall informoi vuodelle 2021 suunnitellun kansainvälisen Champion´s 
Cup -kilpailun tilojen varauksesta. 

 
8 § Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään 15.7.2020 kello 11 etäkokouksena. 
  

9 § Kokouksen päättäminen 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10  
 
 
 
Pasi Kuokkanen  Fred Sundwall 
Puheenjohtaja   Sihteeri  
 
 
 
Veijo Nikkanen  Pekka Viitasalo 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  


