Suomen go-liiton hallituksen kokous 3/2014
Aika: 18.2.2014 19:00
Paikka: YliGo:n kerhohuone, Mannerheimintie 5 B
Läsnä:
Janne Nikula
Juho Heikkinen
Johannes Laire
Pekka Keipi
Arto Heikkinen (poistui kohdan 9 aikana)
1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 19:04.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin Pekka Keipi kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen sihteeriksi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous on kutsuttu kokoon hallituksen hyväksymällä tavalla, ja läsnä on riittävästi hallituksen jäseniä.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin alustava esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat.
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallituksen kokousten 2/2014, 9/2013, 10/2013 pöytäkirjojen hyväksyminen.
Hyväksyttiin pöytäkirjat.
7. Tilinpäätöksen hyväksyminen.
Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Korjattiin yksi olennaisena pidettävä virhe, ja hyväksyttiin tilinpäätös
muutoksin. Päätettiin allekirjoittaa korjattu versio tilinpäätöksestä keskiviikkona 19.2.
8. SM-turnaukset ja turnausisäntä.
Keskusteltiin SM-turnauksen järjestelyistä ja järjestelyvastuista. Jos kevätkokous päättää hyväksyä
budjettimuutoksen, voidaan turnausvastaavalle myöntää budjetin ja SM-järjestelmän puitteissa vapaus
järjestää turnaukset hyväksi katsomallaan tavalla. Palkkioiden maksamista tarvittaessa hallituksen
ulkopuolisille järjestäjille ei myöskään suljeta pois.
9. KAC-järjestely ja KPMC/WAGC -edustus.
Päätettiin vastauksista KBA:n kysymyksiin. Yhden pelaajan osallistuminen samalla kumpaankin
tapahtumaan olisi vaikeaa, emmekä ilman matkatukea voi välttämättä lähettää vahvinta pelaajaa.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Kokoonnutaan seuraavan kerran tarvittaessa ennen kevätkokousta, tai viimeistään huhtikuussa.
11. Muut esille tulevat asiat.
Ei muita esille tulevia asioita.
12. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 20:38.
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Pekka Keipi
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Dear Sir/Madam,

Greetings from the Korea Amateur Baduk Association. We would like to ask your opinion regarding the
dates for the 9th Korea Prime Minister Cup International Amateur Baduk Championship in 2014.

As you may know, Korea is hosting two international championships in 2014: the 35th World Amateur Go
Championship (WAGC) and the 9th Korea Prime Minister Cup (KPMC). WAGC is scheduled to take place in
July in Gyeongju City, and KPMC in October in Seoul.

We are concerned, however, that the close proximity of these two international events in time and
location might result in low participation in KPMC. Also, the fact that KPMC might not be providing the
players with airfare this year may aggravate the problem.
Thus, we are considering hosting KPMC immediately after WAGC. To help us make a better decision, would
you please answer the following two questions?

1. Would it be possible to have one player for both WAGC and KPMC, and will that player be able to stay in
Korea for at least two weeks?
2. If WAGC were in July and KPMC in October, would you be able to send one player for each event without
subsidized airfare?

We gratefully anticipate your reply by February 21st.

Thank you.

If you received this letter but are not currently a member of your association (federation), please forward this letter to a current
association member.
대리
조연재
Tel : 02-2282-5616
Mobile : 010-4585-9170
E-mail : serial@kbaduk.or.kr
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