SUOMEN RINGETTELIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
AIKA

lauantai 31.10.2020 kello 11:00

PAIKKA

Kisakallion Urheiluopisto, Auditorio, Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Markku Koli avasi kokouksen klo 11:06, ja piti avauspuheenvuoron.
2. Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Korteniemi, sihteeriksi Anu Pitkänen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Laura Kontto ja Petri Pylvänäinen.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
Liittokokouksissa on äänioikeus jokaisella jäsenvelvoitteensa täyttäneellä varsinaisella jäsenellä siten, että jäsenellä, jolla on ennen liittokokouskutsua tehdyssä tarkastuksessa vähintään 100 voimassa olevaa ringettelisenssiä, on kaksi (2) ääntä. Muilla jäsenillä on yksi
(1) ääni. Jäsenyhdistyksen äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttama henkilö. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi (1) valtakirja.
Kokouksessa oli läsnä yhteensä 20 kokousedustajaa, joista 11 äänioikeutettua edustajaa.
Liite. Seitsemällä jäsenellä kaksi ääntä.

4. Todetaan liittokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SRiL:n sääntöjen 9 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista liiton varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen sähköpostilla tai liiton
virallisella tiedotteella tai kotisivulla.
Kokouskutsu on lähetetty yhdessä esityslistan kanssa jäsenten yhteyshenkilöille sähköpostilla 9.10.2020. Tästä on yli kolme viikkoa tästä päivästä, joten tämä liittokokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.
Esityslistalla asioina ovat liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset syyskokouksen asiat ja lisäksi liittohallituksen esittämänä asiana SRiL:n strategia 2021-2024. Jäsenet eivät olleet määräaikaan mennessä tehneet esityksiä käsiteltäviksi asioiksi.
SRiL:n säännöt eikä yhdistyslaki aseta määrävelvoitetta päätösvaltaisuuteen. Kun läsnä on
vähintään yksi jäsen, on liittokokous päätösvaltainen.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi, ja vahvistettiin esityslista
kokouksen asialistaksi.

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Liittohallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelivät SRiL:n toimintasuunnitelman
vuodelle 2021.
Yleisö esitti kysymyksiä. Liittohallituksen puheenjohtaja vastasi kysymyksiin.
Todettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma vahvistetuksi.

6. Määrätään seuraavan vuoden liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan
seuraavan vuoden talousarvio
Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2021 talousarvion, sekä esitti vuoden 2021 liittymismaksuksi __50__ €, jäsenmaksuksi __0,5__ € jäsenyhdistyksen ringettelisenssiä kohden.
Todettiin SRiL:n vuoden 2021 talousarvion vahvistetuksi. Todettiin, että liittokokous on
määrännyt vuoden 2021 liittymismaksuksi __50__ €, jäsenmaksuksi __0,5__ € jäsenyhdistyksen ringettelisenssiä kohden.
7. Valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle
SRiL on muodostanut vuodelle väliaikaisen hallituksen valmistelemaan liiton toiminnan
käynnistämistä itsenäisenä. Täten nykyisen puheenjohtajan kausi päättyy vuoden vaihtuessa.
SRiL:n hallintosäännön kohdan 2.4. mukaan liitolla on ehdollepanotoimikunta liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten ehdollepanoa varten.
Ehdollepanotoimikunnan puolesta Kari Lahti esitti Markku Kolia liittohallituksen puheenjohtajaksi.
Liittokokous hyväksyi ehdotuksen. Markku Koli valittiin SRiL:n puheenjohtajaksi vuosiksi
2021-2022.
8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Edellä esitetyn mukaisesti nykyinen SRiL:n hallitus on väliaikainen ja toimii vuoden 2020
loppuun valitussa kokoonpanossa. Liiton uusien sääntöjen liittohallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä, aiemman kahdeksan (8) sijasta.
Väliaikaisuudesta ja jäsenmäärän muutoksesta johtuen liittohallitus ja ehdollepanotoimikunta esittävät, että nyt valittavista kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme olisi erovuoroisia
ensi vuonna.

Hyväksyttiin periaate kolmen liittohallituksen jäsenen erovuoroisuudesta vuoden päästä.
Ehdollepanotoimikunnan puolesta Kari Lahti esitti ehdotuksensa liittohallituksen jäseniksi.

Liittohallituksen jäseniksi on hyväksytty seuraavat kolme henkilöä yhdeksi toimintavuodeksi: Sirpa Karkkonen, Mika Passila, Petri Pylvänäinen

Ja seuraavat kolme henkilöä kahdeksi toimintavuodeksi: Håkan Malmlund, Sanja Hovilainen, Sari Rask

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Toiminnanjohtaja esitti, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Nexia, Päivi Mishael, joka on toiminut tilintarkastajana SKRL:n aikana.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Nexia (Päivi Mishael).

10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
Liittohallitus esitti, että SRiL valitsee Kari Lahden liiton kunniapuheenjohtajaksi SKRL:n
purkauduttua.
Esitys hyväksyttiin. Kari Lahti valittiin SRiL:n kunniapuheenjohtajaksi.

Ringeten huomionosoitussääntöjen mukaan kultaisen ansiomerkin saaja kutsutaan samalla
liiton kunniajäseneksi. Kultaisia ansiomerkkejä on myönnetty vuonna 2020 seuraaville ringetessä merkittävästi ansioituneille henkilöille: Salla Mäkelä, Timo Himberg, Kim Forsblom,
Sini Forsblom, Mika Salminen, Marja Salenius, Päivi Reiman, Pekka Karvinen.
Todettiin, että nimetyt henkilöt kutsutaan SRiL:n kunniajäseniksi.
11. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista
Toiminnanjohtaja esitteli asian.
Hyväksyttiin, ettei liittohallituksen jäsenille makseta palkkioita ja että kulukorvaukset maksetaan liiton taloussäännön mukaisesti.

12. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana
Toiminnanjohtaja esitti, että liiton virallisia tiedonantokanavia ovat www-sivut, sähköposti ja
seuraposti.
Hyväksyttiin, että liiton viralliset tiedoksiannot julkaistaan www-sivuilla, ja toimitetaan jäsenistölle sähköpostilla ja seurapostilla. Liittokokousten kutsu lähetetään myös sähköpostitse.

13. Suomen Ringetteliiton strategia 2021-2024
Liittohallituksen puheenjohtaja esitteli Ringetteliiton strategian vuosille 2021-2024.
Liiton puheenjohtaja selvitti, että vallitsevassa muutostilanteessa ei ole ollut mahdollista
strategian laatimiseen tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa. Liittohallitus esitti, että tästä huolimatta SRiL:n strategia voitaisiin hyväksyä toiminnan suunnittelun perustaksi
myös tuleville vuosille.
Hyväksyttiin Suomen Ringetteliiton strategia liiton toiminnan suunnittelun perustaksi vuosille 2021-2024.

14. Käsitellään jäsenten esittämät asiat.
Ei asioita.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja sen valmistelussa mukana olleita, ja päätti
kokouksen klo 12.56
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