
Suomen go-liiton hallituksen kokous 4/2015

Aika: 13.3.2015 20:00
Paikka: TTY:n tietotalo, Tampere.
Läsnä:
Janne Nikula
Juho Heikkinen
Ossi Sandberg
Olli Ervelä
Jesse Savo
Jaakko Virtanen
Pekka Keipi

1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous kello 20:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. ilmoitusasiat.
Vesa Laatikainen edustaa suomea WAGC:ssa. Promootioesitteitä on tehty lähiaikojen käyttöön 
riittävä määrä Virte-metallin tuella, ja niiden laatu on hyvä.

5. Kokousten 1/2015, 2/2015 ja 3/2015 pöytäkirjojen hyväksyminen.
Hyväksyttiin pöytäkirjat.

6. Jäsenasiat.
Tengeniin ei ole saatu yhteyttä, joten yritetään sitä lähettämällä avoin kirje suomigo-wikissä. 
Lisäksi päätettiin pohjaesityksen mukaisesti:
Kanpai on lähettänyt liitolle hallituksen kokouksen 1/2015 kohdan 8 mukaisen lupauksen hoitaa 
jäsenasiat kuntoon vuoden 2015 aikana. Esitetään kevätkokoukselle Kanpaille vapautusta vuoden 
2015 jäsenmaksuista ja jäsenluettelon toimittamisesta. Lisäksi muistutetaan kevätkokouskutsun 
yhteydessä kaikkia kerhoja hoitamaan jäsenasiat kuntoon 31.3. mennessä. Jos jäsenasioita on 
laiminlyöty, järjestetään to 9.4.-to 16.4. virtuaalikokous jossa vahvistetaan edustuskiellot.

7. Korean Ambassador's Cup 2015.
Perinteisesti Korean Ambassador's Cupin pääpalkintona oli edustusmatka Koreassa järjestettävään 
Korean Prime Minister's Cupiin siten että palkinto sisälsi kaikki matkakulut. Viime kerralla 
matkakuluista kuitenkin korvattiin enää puolet siten että loppupuoli jäi matkalle lähtevän itsensä 
maksettavaksi. Tämän vuoden yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa. KAC:tä järjestävä YliGo on 
luvannut 250 euroa Suomen edustajan matkatukea varten.

Päätettiin, että liitto välittää YliGon tarjoaman matkatuen Suomen edustajalle. Liitto ei kuitenkaan 
käytä liiton budjetista varoja matkatukea varten. Jos tilanne tänä vuonna muuttuu olennaisesti 
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verrattuna viime vuoteen, niin päätetään asiasta uudestaan.

8. JSM 2015.
Joukkue-SM:n järjestäjä oli ottanut yhteyttä liittoon ja tiedustellut, onko mahdollista käyttää 
Fischerin lisäaikaa joukkue-SM-turnauksessa. Päätettiin hyväksyä Fischerin lisäajan käyttö 
Joukkue-SM-turnauksessa 2015, kunhan peliajat täyttävät gor-järjestelmän A-luokan vaatimukset. 
Lisäksi vahvistetaan jo ilmoitettu vaatimus mestaruussarjan joukkueiden ilmoittautumisen 
vahvistamisesta osoitteeseen finland@eurogofed.org 18.5. mennessä. Jos mestaruussarjan joukkueet
eivät ole ilmoittautuneet tähän mennessä, ilmoittautumatta jättäneet joukkueet menettävät paikkansa
ja paikat luovutetaan järjestelmän mukaisesti seuraaville joukkueille.

9. Kevätkokous 2015.
Järjestetään kevätkokous PM-kisojen yhteydessä lauantaina 4.4. kello 18:00.

10. Tiedotusstrategia.
Keskusteltiin liiton tiedotusstrategiasta ja siitä, mitä jatkossa tiedotetaan milläkin tavalla. Päätettiin, 
että Juho Heikkinen pitää harvoin muuttuvat liiton hallintoon asiat, kuten hallituksen yhteystiedot, 
ajan tasalla sgl.fi:ssä. Turnaustoiminnasta, tuloksista ja kansainvälisistä tapahtumista ja 
ajankohtaisista asioista tiedottaa Janne Nikula Suomigo-wikissä, ja tällainen sisältö poistetaan 
sgl.fi:stä.

11. Seuraava kokous.
Järjestetään seuraava kokous pääkaupunkiseudulla 29.5 kello 19:00, mahdollisesti YliGo:n 
kerhohuoneella.

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

13. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 22:08.

____________________________ __/__/2015 ____________________________ __/__/2015

Janne Nikula Juho Heikkinen

mailto:finland@eurogofed.org

