
SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2009 * 16.4.2009

Paikka Bridge Areena, Perttulantie 6, Helsinki.

Läsnä Olli A. Manni* puheenjohtaja

Fred Sundwall* varapuheenjohtaja saapui §35 aikana, talousasioiden
käsittelyn aikana

Hulda Ahonen* toiminnanjohtaja, sihteeri

Kaj G Backas* pääsihteeri

Seija Lahtinen *

Seppo Niemi* poistui §37 aikana, kurinpitotapausten jälkeen.

Jarmo Laakso* poistui §37 aikana, SM parikilpailuasioiden jälkeen.

Kati Sandström*

Arttu Karhulahti*

Pekka Viitasalo*

Lasse Utter* projektisihteeri

31§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06

 32§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

33§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista (liite #1).

Päätettiin käsitellä kilpailutoimikunnan asiat ennen PM asioita.

34§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Arttu Karhulahti ja Pekka Viitasalo.

35§ Talousasiat

Seija Lahtinen esitteli taloudellisen tilanteen.

Puheenjohtaja Olli A. Manni kävi läpi vuoden 2008 Tallinnan kilpailun juniorikulut.

Tallinnaan lähetettiin neljä juniorijoukkuetta, eli kuusitoista pelaajaa. Kaikki kulut yhteensä olivat

2 496€. Se sisälsi juniorien matkat, majoitukset, pelimaksut, hotellin ja pelipaikan väliset matkat

ja kapteenin matkakorvaukset. (liite #2)

Todettiin, että avoimen joukkueen matkakustannukset eivät ole kirjattuna junioreiden kuluihin.

Avoimelle joukkueelle on maksettu laivamatkat yhteensä 315€.

Junioreiden vuoden 2009 Latvian ja Liettuan matkojen kustannukset ovat budjetin mukaiset.
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Keskusteltiin kassavirran näkymistä. Hallituksen tavoite on, että vuoden 2009 lopun lainan tarve

on alle 10 000€. Taloustilannetta seurataan jatkuvasti. Raimo Raunto raportoi tilanteesta

hallitukselle.

Annettiin varoitus henkilökunnalle mahdollisista lomautuksista 1.7.2009 alkaen. Asiaa käsitellään

lisää toukokuun kokouksessa.

Jarmo Laakso esitteli varainhankintaryhmän toimintaa.

Hyväksyttiin maksettavaksi 1 616,40 € junioreiden Romanian EM-matkan lentokuluja.

36§ Kilpailutoimikunnan asiat

Käsiteltiin neljä kurinpitoasiaa.(liitteet #3 ja #4)

Annettiin neljä rangaistusta, kaksi 90 päivän, ja kaksi 180 päivän kilpailukieltoa.

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tiedottaa rangaistuille ja MP-kilpailunjohtajille asiasta.

Päätettiin poistaa SM-parikilpailun matkakorvaukset.

Päätettiin, että vuoden 2009 SM-parikilpailu annetaan järjestettäväksi Pohjanmaan piirille

Vaasaan, Vaasan Bridgekerhon ehdotuksen mukaisesti.

Jatkossa finaalit pelataan vuorovuosin Bridge Areenalla ja vuorovuosin eri piireissä.

Kilpailutoimikunta valmistelee piirien kierron.

SM- joukkuekilpailun ottelujärjestykset arvotaan B55:n kilpailujen yhteydessä 25.4.2009.

37§  PM tilanne

Avoimeen luokkaan on ilmoittautunut 6 joukkuetta.

Naisten luokkaan on ilmoittautunut 5 joukkuetta ja sarja päätettiin täydentää mahdollisella Viron

naisjoukkueella, joka ei kuitenkaan voi menestyessään voittaa titteliä.

Päätettiin, että naisten maajoukkue voi itse täydentää itseään.

Seniorijoukkueita on ilmoittautunut toistaiseksi ehdollisesti 3 joukkuetta. Norjaan ollaan oltu

yhteydessä ja heitä on pyydetty kokoamaan joukkue. Norja ilmoittaa tilanteen huhtikuun loppuun

mennessä. Jollei Norjalta saada joukkuetta, senioreiden PM kilpailut peruuntuvat.

Olli A. Manni selvittää sermipöytien tilanteen.

PM-kilpailujen raamalähetysryhmä on koossa.

Pekka Viitasalo ja Kaj G. Backas lähettävät kilpailun rules and regulations- muutokset eteenpäin.

Hulda Ahonen selvittää Rune Handalilta PM-mitalien tilanteen.

38§ Junioritoimikunnan asiat

Käsiteltiin Puijon bridgekerhon anomus juniorien maajoukkueleirin tuesta. Todettiin, ettei liitolla

ole taloudellista mahdollisuutta tukea Puijon juniorileiriä.

Vuoden 2009 juniorileiri järjestetään Lahden Jokimaalla. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee

sopimuksen yhteistyöstä. Suunnittelu on työn alla.

39§ Senioritoimikunnan asiat

Käsiteltiin senioritoimikunnan raportti.

Senioritoimikunnan maajoukkuetoimintaan kuuluvat asiat siirrettiin maajoukkuetoimikunnan
pohdittavaksi.

Seniorien SM-kilpailuja koskevat asiat siirrettiin kilpailutoimikunnan käsiteltäväksi.
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40§ Muut asiat

BBO Finland, Arttu Karhulahden johdolla, SBL:n valtuuttamana on tehnyt yhteistyösopimuksen

BBO:n kanssa. Sopimuksen sisältö ei ole julkinen, mutta se antaa yksinoikeuden SBL:lle / BBO

Finlandille suomalaisena organisaationa järjestää maksullisia kilpailuja BBO:ssa. Mikäli kerhot

haluavat järjestää maksullisia kilpailuja BBO:ssa, on heidän sovittava asiasta BBO Finlandin

kanssa. SBL:n netto-osuus tulee olemaan 25% kilpailumaksuista.

BBO Finland valmistelee pelaajien rekisteröintiä koskevat asiat.

41§  Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään Bridge Areenalla 15.5.2009 klo 18.00 alkaen.

42§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________ ______________________

Olli A. Manni Hulda Ahonen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________ ______________________

Arttu Karhulahti Pekka Viitasalo

Julkaistu 22.4.2009 / LNe


