Suomen go-liitto ry:n hallituksen kokous 4/2013
Aika: 4.5.2013
Paikka: Bar Chaplin
, Helsin
ki
Läsn
ä:
Arto Heikkin
en
Juho Heikkin
en
Pekka Keipi
Aura Tammin
en
Eetu Erkkilä
An
tti Törmän
en
 (saapui kohdan
 9 aikan
a)
1. Kokouksen avaaminen.
Avattiin
 kokous kello 18:30.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin
 Pekka Keipi kokouksen
 puheejohtajaksi ja Juho Heikkin
en
 sihteeriksi.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hallituksen
 jäsen
iä on
 läsn
ä tarpeeksi, joten
 kokous on
 laillin
en
 ja päätösvaltain
en
.
4. Kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin
 esityslista kokouksen
 työjärjestykseksi sillä muutoksella, että poistettiin
 kohta
kokouksen
 3/2013 pöytäkirjan
 hyväksymiselle. Pöytäkirja hyväksytään
 myöhemmässä
kokouksessa.
5. Ilmoitusasiat.
Ei ilmoitusasioita.
6. Oulun projektitukihakemus.
Päätettiin
 pyytää OGP:lta tiedot turn
auksen
 budjetista, ja myön
tää maksimissaan
 100 euron
tappiotakuu, joka voidaan
 maksaa kun
 pyydetyt tiedot on
 saatu. Jatkossa toivotaan
 SM-tason
turn
austen
 järjestäjiltä tarkempia etukäteissuun
n
itelmia, sekä mahdollisen
 projektiavustuksen
 tai
tappiotakuun
 hakemista en
n
akkoon
.
Hallitusten
 aiemman
 päätöksen
 mukaan
 liiton
 turn
austa haettaessa tulisi hakemukseen
 liittää
ain
akin
 seuraavat tiedot: turn
auksen
 pääjärjestäjä, järjestävä taho, aika, paikkakun
ta, tilat, alustava
budjetti sekä osallistumismaksun
 suuruus.
7. YliGo:n promootiotukihakemus.
Pekka Keipi ilmoitti olevan
sa kohdassa jäävi. Myön
n
ettiin
 avustus hakemuksen
 mukaan
.
8. Välinesalkkujen tuottaminen kouluille lainattavaksi.
Keskusteltiin
 ideasta, jon
ka jälkseen
 päätettiin
 palata asiaan
 kun
 An
tti Törmän
en
 on
 saapun
ut.
Päätettiin
 käsitellä kohta 9 en
n
en
 tähän
 kohtaan
 palaamista.
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9. muu promootiomateriaali.
Päätettiin
 tuottaa lista Suomen
 aktiivisista peli-illoista, ja tulostaa n
iitä riittävä määrä turn
auksissa,
peli-illoissa, promootiotilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa jaettavaksi. Päätettiin
 myös edistää
sään
töesitteiden
 saatavuutta main
ituissa tilaisuuksissa.
8. (jatkoa)
Keskusteltiin
 siitä, mitä yläasteelle tai lukioon
 lain
attavan
 välin
esetin
 olisi hyvä sisältää.
Päätettiin
 tuottaa yksi esimerkkisetti, jon
ka kasaavat An
tti Törmän
en
 ja Pekka Keipi. Todettiin
, että
välin
eiden
 lisäksi olisi hyvä tarjota myös live-opetusta, ain
akin
 muutama kerta
lukukaudessa. Hallituksen
 piiristä löytyi useita kiin
n
ostun
eita. Olisi mahdollista esim. tarjota
opetusta, jos koulu ostaa välin
esetin
.
10. SM-systeemin muutos.
Keskusteltiin
 tavoista jakaa jatkopaikat n
eljästä turn
auksesta, ja siitä, kuin
ka sisään
tulojärjestys
määräytyisi. Aura Tammin
en
 lupasi toimittaa oman
 ehdotuksen
sa hallitukselle kirjallisessa
muodossa kokouksen
 jälkeen
. An
tti Törmän
en
 ja Arto Heikkin
en
 aikovat myös toimittaa omat
ehdotuksen
sa. Siitä, millain
en
 ehdotus liiton
 kokouksessa esitetään
, päätetään
 seuraavassa
kokouksessa.
11. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätettiin
 kokoon
tua seuraavan
 kerran
 viikolla 26
.
12. muut esille tulevat asiat.
Ei muita esille tulevia asioita.
13. kokouksen päättäminen.
Päätettiin
 kokous kello 20:40.
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