
Suomen go-liiton hallituksen kokous 8/2014

Aika: 22.6.2014 18:00
Paikka: YliGo:n kerhohuone, Mannerheimintie 5 B
Läsnä:
Juho Heikkinen
Pekka Keipi
Johannes Laire
Arto Heikkinen
Reino Karttunen (saapui kohdan 4 aikana)

1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 18:08.

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

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat.
Arto Heikkinen ilmoittautui halukkaaksi edustamaan suomea EGF:n AGM:ssä.

6. Hallituksen kokouksen 7/2014 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin pöytäkirja.

7. Juho Pennasen luokituksen alennus.
Hyväksyttiin hakemus luokituksen alentamiseksi 2d:sta 1d:iin. Ehdotus alennusprosessin 
yksinkertaistamiseksi on huomioitu, mutta tässä vaiheessa ei lähdetä toimenpiteisiin. Hallituksen 
kanta on, että luokitusjärjestelmää voisi parantaa, mutta järjestelmän uudistamiseen ei tällä hetkellä 
ole resursseja.

8. Korotuskäytännöt suomessa.
Hallitus totesi, että dan-luokitusten välisiä resettikorotuksia tulee Suomessa tehdä vain 
äärimmäisissä tapauksissa. Koska turnausten paritukseen vaikuttaa lähes aina vain luokitus, ei niitä 
tulisi asettaa tarkoituksena manipuloida gor-systeemiä.

9. Bean Yangin luokitus.
Bean Yangilla ei ole ennen ollut luokitusmääräyksen mukaisesti vahvistettua suomalaista luokitusta.
Vahvistetaan Bean Yangin luokitukseksi 3 dan menneiden turnaustulosten perusteella.
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10. Olli Pulkkisen korotus.
Päätettiin, että hallitus ei vahvista Olli Pulkkisen luokitusmääräyksen vastaista korotusta 3 daniin. 
Päätöksestä on myös keskusteltu kyseisen pelaajan kanssa, joka hyväksyi menettelyn, ja toivoi, että 
luokitusta ei muutettaisi tämän turnauksen perusteella.

11. Olli Lounelan tapaus.
Päätettiin, että Reino Karttunen valmistelee asiasta esityksen seuraavaan kokoukseen.

12. Mikyung Cho Korea pro vierailu heinäkuu.
Prolle on luvattu kuljetukset Suomessa, ruoka ja majoitus. Päätetään tavoitebudjetiksi 200 euroa, ja 
valtuutetaan Juho Heikkinen käyttämään vierailun kuluihin maksimissaan 300 euroa. Vierailun 
tarkasta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Kokoonnutaan seuraavan kerran kongressia edeltävällä viikolla torstaina 24.7. YliGo:n 
kerhohuoneella kello 18:00.

14. Muut esille tulevat asiat.
Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen. 
Päätetään kokous 19:40.
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