
SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2009 * 1.10/.2009

Paikka Bridge Areena, Helsinki

Läsnä Olli A. Manni* puheenjohtaja

Fred Sundwall* varapuheenjohtaja

Hulda Ahonen* sihteeri, toiminnanjohtaja

Jarmo Laakso*

Pekka Viitasalo*

Raimo Raunto*

Timo Sairanen*

Kaj G. Backas*

Arttu Karhulahti* (puhelimitse § 65 aikana)

61§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08

 62§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

63§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista (liite #1).

64§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaj G. Backas ja Pekka Viitasalo.

65§ Kilpailutoimikunnan asiat

a) Kilpailukalenteri 2010 (liite #2)

Hyväksyttiin alustava kilpailukalenteri vuodelle 2010 pienin muutoksin. Toiminnanjohtaja
Hulda Ahonen laittaa sen kerhoille ja liiton sivuille näkyviin.

b) Rally-Sarja 2010

Päätettiin, että Rally kilpailut ovat vuonna 2010 tuplakilpailuja, joissa on kaksi tuloslistaa,
tasoitettu ja tasoittamaton. Kilpailumaksu pysyy samana (20,00€).

Kilpailussa jaetaan kahdet MP-pisteet taulukon mukaan. Molempien sarjojen kolme parasta
palkitaan.

Kilpailunjohtaja sijoittaa aloituspaikat ennakkoon, kilpailun pitämiseksi oikeudenmukaisena.
Kilpailunjohtajan palkkio nostetaan 3,50 € joka edellyttää ennakkopaikkojen tekemistä ja
kaksia tuloksia.

Rahanjako SBL 3,50 €, kilpailunjohto 3,50 €, palkinnot min. 8,00 €, rallysarjan
kokonaisvoittopotti 2,00 €, kuluihin ja kerholle 3,00 €.

Kilpailutoimikunta sopii Rallyjen pitopaikkakunnat suoraan kerhojen kanssa. Sarjassa
pelataan 6-8 osakilpailua. Viimevuotisilla Rallypaikkakunnilla on etusija paikkoja jaettaessa.
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c) Juniorialennukset kilpailuissa

Päätettiin, että Juniorialennukset koskevat vain kerhojen jäseniä, joista maksetaan SBL:n
jäsenmaksua.

Päätettiin, että juniorialennukset eivät koske SM kilpailuja sisältäen Suomen Cup kilpailun.

d) MP-kilpailuoikeudet 2010

Todettiin, että useat kerhot eivät ole olleet riittävän aktiivisia yhteisiin kilpailuihin
osallistumisessa.

Tehdään vetoomus Puijon, Porin, Rauman, Kulobridgen ja Hangon Bridgekerhoille.
Osallistumisen tulee jatkossa olla aktiivisempaa.

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee vetoomuksen aiheesta kyseisille kerhoille.

e) Mestarimerkkien jakokäytäntö

Päätettiin, että mestarimerkit jaetaan Hangon bridgeviikon aikana ja Turun loppiaiskilpailujen
aikana eli kaksi kertaa vuodessa.

Jatkossa kerhot vastaavat risti, ruutu, hertta ja patamerkeistä. Kerhot voivat ostaa niitä
liitolta 2€/kpl. Lisää merkkejä tilataan liitolle tammikuussa.

Ristimerkin raja 1mp, ruutumerkin raja (muuttuu B-rajan mukaiseksi)10mp, herttamerkin
raja 25mp. ja patamerkin raja 50mp.

Ristimerkkikilpailun voittajalle on jaettava ristimerkki ja annetaan 1MP, riippumatta
osallistujamäärästä.

f) Hangon viikon pelipaikka

Tänä vuonna pysytään Voimakasiineilla, jos se onnistutaan pelitilaksi saamaan.

Jos aamu- ja sivukilpailut voidaan siirtää Casinolle, sitä suositellaan. Toiminnanjohtaja Hulda
Ahonen on yhteydessä aamukilpailujen kilpailunjohtajaan ja keskustelee mahdollisuudesta.

g) SM-kilpailusäännöstön korjausehdotus

SM kilpailusäännöstöstä tulee korjausehdotus seuraavaan kokoukseen.

h) Kurinpitotapaus #1 ja #2

#1  Käsiteltiin kurinpitotapaus. Päätettiin antaa varoitus.

#2  Käsiteltiin kurinpitotapaukset. Päätettiin antaa kolme varoitusta ja yksi 90 päivän
kilpailukielto.

Kilpailukielto ja varoitukset astuvat voimaan 2.10.2009.

Toiminnanjohtaja ilmoittaa asianosaisille kurinpitotoimista.

66§ Maajoukkuekarsinnat vuodelle 2010

a) SBL maksaa sekä avoimen että naisten luokkien kilpailumaksut (yhteensä noin 7 000 €)

b) SBL ei anna muuta tukea.

c) SBL valitsee avoimen, naisten ja seniorien joukkueet kohdan d) mukaisesti

d) Valintamenettely on joukkuekarsinta edellisten vuosien tapaan

e) Karsintaviikonloppu on sille varattu 12.-13.12.2009.

f)   Maajoukkuekarsintojen kilpailumaksut ovat 200€ /joukkue.

g) Senioreiden karsinta pelataan 13.-14.2. Karsintamaksu on 200€/joukkue, joka menee,
vähennettynä kilpailunjohdon kuluilla, senioreiden EM-kilpailun kuluihin.

67§ Piirien säännöt

Päätettiin kehitellä piirien ohjesääntöä seuraavaan kokoukseen.
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68§ Taloustoimikunnan asiat

Raimo Raunto esitteli taloustilanteen ja talousarvion vuodelle 2010.

Tämän vuoden tilanne on pysynyt suunnitellun mukaisena.

Toiminnanjohtajan lomautuksesta päätetään myöhemmin, kun loppuvuoden talouden tilanne
tarkentuu.

Hyväksyttiin taloustoimikunnan tekemä talousarviovuodelle 2010.

Annettiin varainhankintaryhmälle oikeudet edetä liiton virallisten pelikorttien hankinnassa ja
markkinoinnissa. Hyväksyttiin korttien taustakuvat.

Pääsihteeri Kaj G. Backakselle annettiin tehtäväksi selvittää mahdollisia taloudellisen tuen
hakemiskohteita.

Varapuheenjohtaja Fred Sundwall selvittää SLU:n ja OPM:n tuet.

69§ Syyskokouksen ajankohta

Päätettiin, että syyskokous pidetään 19.11.2009 klo 18.00 alkaen Bridge Areenalla.
Toiminnanjohtaja valmistelee materiaalin, jonka hallitus hyväksyy sähköisesti.

70§ Bridge Areenan asiat

Keskusteltiin Bridge Areenan ilmastoinnin tilanteesta. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kyselee
alan ihmisiltä tilanteesta.

Todettiin, että Jarmo Kurko on ilmoittanut jättävänsä Bridge Areenan toimitusjohtajan työt
seuraavassa yhtiökokouksessa. Jarmo Laakso selvittää mahdollista seuraajaa.

71§ Kansainväliset asiat

Kaj Backas esitteli kansainvälisen tilanteen.

72§ Naisten tukirahat Kirkkonummen kilpailusta

Päätettiin, että Kirkkonummen tukikilpailusta saadut rahat maksetaan naisten maajoukkueen
kapteenille, joka jakaa ne joukkueelle.

73§ Toimikuntien esille tulleet asiat.

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittää junioreiden kansainvälisen toiminnan vuodelle 2010.

74§ Tiedoksi merkitään

Gianarrigo Rona on valittu WBF:n puheenjohtajaksi.

75§ Muut asiat

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen keskustelee Kari Patanan kanssa viipymättä SBL:n uusien
nettisivujen tilanteesta.  Kari Patanan on kahden viikon kuluessa vastattava onko hänen
mahdollinen ottaa täysi vastuu sivujen ylläpidosta. Toiminnanjohtaja pitää hallituksen ajan tasalla
asiassa.

76§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa ennen syyskokousta

77§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.48.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________ ______________________

Olli A. Manni Hulda Ahonen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________ ______________________

Kaj G. Backas Pekka Viitasalo

Julkaistu  7.10.2009 / LNe


