Suomen go-liiton hallituksen kokous 6/2012
Aika: 3.6.2012
Paikka: YliGon kerhohuone, Mannerhemintie 5 b
Läsnä:
Pekka Keipi
Juho Heikkinen
Reino Karttunen
Aura Tamminen
Eetu Erkkilä
Antti Niemi (saapui kohdan 7 käsittelyn aikana)
1. Kokouksen avaaminen.
Avattiin kokous kello 16:32.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin Pekka Keipi kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen kokouksen sihteeriksi.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hallituksen jäseniä on läsnä sääntöjen edellyttämä määrä, joten kokous on laillinen ja
päätösvaltainen.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että sgl.fi -projektin tilannetta
käsitellään kohdassa 11.
5. Hallituksen kokouksen 5/2012 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 5/2012 pöytäkirja, ja allekirjoitettiin se.
6. World Mind Sport Games -edustus.
Päätettiin, että Liitto osallistuu kussakin yksilöturnauksessa (miesten, naisten ja nuorten
yksilöturnaukset) yhden edustajan kuluihin enintään 200 eurolla. Tuki myönnetään kuhunkin
turnaukseen vahvimmalle sitä hakevalle edustajalle, ja yhtä pelaajaa tuetaan enintään yhteen
turnaukseen. Pari- ja joukkueturnauksin tukea ei myönnetä. Liitto kuitenkin asettaa edustajia
kaikkiin turnauksiin tarvittaessa maksimimäärään asti. Osallistujilta vaaditaan Suomen
kansalaisuus.
7. Naisten SM.
Alustava varaus Turkuun 1.-2.9.2012 olemassa. Päätettiin merkitä NSM turnauskalenteriin.
8. SM karsinta 1.
Päätettiin yrittää saada SM-1:n ajankohdaksi edellistä viikonloppua (25-26.8). Jatketaan hakuaikaa
noin kahdella viikolla, jotta jo kiinnostusta osoittaneella hakijalla on aikaa halutessaan toimittaa
yksityiskohtaisempi hakemus. Uusi takaraja haulle on 18.6.2012.
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9. SM karsinta 2.
Jatketaan SM-2 -hakuaikaa noin kahdella viikolla. Uusi takaraja haulle on 18.6.2012.
10. KAC.
eGo hakenut KAC-turnausta järjestettäväkseen päiville 24.11-25.11.2012 . Myönnetään turnauksen
järjestelyvastuu eGo:lle.
11. sgl.fi -projektin tilanne.
Hallitus haluaa voimakkaasti saattaa sgl.fi -projektin päätökseen. Päätettiin, että Simo Leppäsen
osuus sivuston toteutuksesta on saatava valmiina kuukauden loppuun mennessä, jonka jälkeen
kaikki sivustojen ylläpitoon ja jatkokehitykseen tarvittava tieto siirretään hallitukselle.
12. SEUL:n projektiehdotus.
Päätettiin, että liitolla ei nykyisessä tilanteessa ole varaa eikä tarvetta hankkeelle esitetyssä
muodossa. Päätettiin, että keskusteluyhteyttä voi kuitenkin pitää yllä, ja hallitus lähettää edustajan
verkoston kokoukseen, jos mahdollista. Päätettiin, että liiton tiedottaja ottaa yhteyttä SEUL:n
hallitukseen aiheesta. Projektiehdotus on pöytäkirjan liitteenä.
13. Jeff.
Päätettiin, että hyviä ideoita Jeffin hyödyntämiseksi tarvitaan hallituksen ulkopuolelta. Muotoillaan
tapa kerätä ideoita julkisesti, todennäköisesti wikin kautta.
14. Vanha foorumi.
Päätettiin, että Juho Heikkinen ottaa yhteyttä Lauri Paateroon vanhan foorumin sisällön saamiseksi.
Tämän jälkeen sisältö siirretään jonnekin soveltuvilta osin luettavaksi.
15. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraava kokous järjestetään 20.6.2012 Kaislassa kello 18:00.
16. Muut esille tulevat asiat.
Jäsenlistoissa vuodelta 2011 on edelleen kaksi puutetta: SaiGo on toimittanut jäsenten lukumäärän
erittelyineen ja maksanut niiden mukaisen jäsenmaksun, muttei toimittanut nimilistaa jäsenistä.
Boshi on maksanut minimijäsenmaksun, mutta kysyttäessä kieltäytynyt toimittamasta jäsenten
lukumäärää, erittelyä, tai nimilistoja.
Antti Törmänen nimitettiin hallituksen tiedottajaksi.
17. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 18:11.
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