
Suomen go-liitto ry:n hallituksen kokous 2/2013 

Aika: 12.2.2013
Paikka: YliGo:n kerhohuone, Mannerheimintie 5 B
Läsnä: 
Antti Törmänen 
Arto Heikkinen 
Reino Karttunen 
Pekka Keipi 
Juho Heikkinen 

1. Kokouksen avaaminen.
Avattiin kokous kello 18:08.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin liiton puheenjohtaja Pekka Keipi kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen 
kokouksen sihteeriksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hallituksen jäseniä on läsnä riittävä määrä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Lisättiin esityslistaan liiton turnaukset kohdaksi 8. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi tällä 
muutoksella.

5. Hallituksen kokouksen 1/2013 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin pöytäkirja ja allekirjoitettiin se. 

6. Liiton tilien käyttöoikeuksien muutokset.
Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeudet tileille FI38 8330 0710 4853 39 ja FI29 8000 2302 2828 26
Mikael Nenoselta (<HETU>), ja myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet kyseisille tileille vuoden 2013 
rahastonhoitaja Juho Heikkiselle (<HETU>). 
Täysiin tilinkäyttöoikeuksiin sisältyy kummankin tilin osalta oikeus tehdä muutoksia tilin 
ominaisuuksiin yhdistykselle parhaaksi katsomallaan tavalla, tilata pankkitiliä koskevia asiakirjoja 
ja tiliotteita, oikeudet verkkopankkitunnuksiin, kotimaan ja ulkomaan maksuliikenteen hoitamiseen,
sekä oikeus tehdä tililtä ottoja sekä tilillepanoja.

7. JSM-hakemusten käsittely.
Oulu oli hakenut joukkueiden SM-turnauksen järjestämisoikeutta viikonlopulle 13.-14.4.2013, ja oli
ainoa hakija. Päätettiin myöntää järjestämisoikeus Oululle.

8. Loppuvuoden liiton turnaukset (SM-turnaukset ja KAC).
Päätettiin avata haku SM-I, SM-II ja Korean Ambassador's Cup -turnausten järjestämisoikeuksille. 
Päätettiin, että lisäksi myös nuorten SM, naisten SM ja pari-gon SM voidaan järjestää, jos 
halukkaita järjestäjiä ilmoittautuu. Haun takarajaksi kaikille näistä päätettiin huhtikuun loppu.

___________________________________                 ___________________________________
Pekka Keipi                                                                   Juho Heikkinen



9. Pari-gon EM 2014.
Liitto järjestää 2014 toukokuussa pari-gon EM-turnauksen pääkaupunkiseudulla. Päätettiin avata 
haku järjestelyjen ehdotusluonnoksille. Deadline ehdotuksille on maaliskuun loppu. Hakemukseen 
tulee sisältyä kustannusarvio mahdollisine tukitarpeineen liitolta. Vaihtoehtoja ja SGL:n mahdollista
tukea käsitellään tämän jälkeen liiton kevätkokouksessa. Päätettiin mainita haun tiedoissa, että 
turnauksen yhdeksi tavoitteeksi toivotaan medianäkyvyys ja promootio.
 
10. Jerry Savon tukihakemus EYGC 2013:n.
Päätettiin myöntää Jerry Savolle avustusta 250 euroon asti turnaukseen liittyviin matkakuluihin ja 
majoitukseen, sillä ehdolla että kuitit kuluista toimitetaan hallitukselle turnauksen jälkeen. 

11. Liiton kevätkokouksen 2013 ajankohta.
Kevätkokous järjestetään joukkueiden suomenmestaruusturnauksen yhteydessä Oulussa, 
lauantai-iltana 13.4.2013. Tarkka aika päätetään myöhemmin. 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätettiin kokoontua seuraavan kerran maaliskuun alussa vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamista 
varten. 

13. Muut esille tulevat asiat.
Päätettiin, että Javier Savolaiselta varmistetaan vielä halukkuus edustaa WAGC:ssa. Odotetaan 
tarvittaessa vastausta helmikuun loppuun saakka. 

14. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous kello 19:31.

___________________________________                 ___________________________________
Pekka Keipi                                                                   Juho Heikkinen



Liite: EYGC2013-tukihakemus

Subject: [Go-liitto] EYGC 2013 
From: Jesse Savo <werfeus@gmail.com> 
Date: 01.02.2013 18:55 
To: finland@eurogofed.org 

Terve,

Euroopan nuorten EM-kisat järjestetään 7.-10.3. Budapestissa. Turnauksen 
sivut: http://eygc2013.com/ .
Matkaan tahtoisi lähteä Jerry Savo (U20) sekä vapaaehtoinen joukkueen johtaja, allekirjoittanut 
Jesse Savo. Muista halukkaista ei ole tietoa, mutta jos tämä apurahahakemus saa myönteisen 
vastaanoton, niin voin kysellä muita halukkaita wikissä.

Meidän kahden arvioitujen menojen mukaan anotaan avustusta seuraavasti:

Edestakaiset matkat Turusta Pirkkalan lentokentälle: mahd. n. 21,22€ per nuppi.
Lennot Ryanairilla Tampereelta Budapestiin ja takaisin (5.-12.3.) : 157,89€(1.2.) per nuppi.
Majoitus turnauksen ajaksi (7.-10.3.) turnauspaikalle: 6900x3 HUF = 70,89€ per nuppi. 
(1€=292HUF)
Tuolla luvulla saa myös syödäkseen kolmasti per päivä turnauspäivisin.
Osallistumisista ei peritä maksua.
Muina öinä haemme pelaaja/kaverimajoitusta.

21,22+157,89+70,89 = 250€ tarve per pelaaja. (ei ota huomioon turnauspäivien ulkopuolella 
tapahtuvia ruokailuja eikä mitään muitakaan mainitsematta jääneitä menoja)

Avustuspyyntö per pelaaja joka lähtee turnaukseen: 250€

Terveisin,

Jesse Savo

___________________________________                 ___________________________________
Pekka Keipi                                                                   Juho Heikkinen

http://eygc2013.com/

