
Suomen go-liiton kevätkokous 2013

Aika: 13.4.2013 20:30
Paikka: Nummikatu 34, Oulu
Läsnä:
Antti Törmänen
Juho Heikkinen 
Eetu Erkkilä (Dango, 12) 
Reino Karttunen 
Arto Heikkinen (YliGo, 33) 
Mikko Lappeteläinen (PoGo, 4), poistui kohdan 7 jälkeen 
Markus Hietava (Oulu, 23) 
Jerry Savo 
Janne Nikula 
Jesse Savo (Hayashi, 11), saapui kohdan 2 aikana
Aura Tamminen 
Joonas Pihlajamaa (eGo, 30) 
Matti Siivola (HGK, 13 sekä Boshi, 6), saapui kohdan 2 aikana
Mikael Nenonen 
Pekka Keipi, saapui kohdan 5 aikana
(Liiton jäsenkerhojen edustajien kerhot ja äänimäärät suluissa nimen perässä)

1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 23:30.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin liiton varapuheenjohtaja Antti Törmänen kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen 
sihteeriksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Joonas Pihlajamaa ja Mikko Lappeteläinen. Päätettiin 
pöytäkirjan tarkastajien toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotettiin kokouksen toteamista lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin ehdotus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohdassa 5. korjattiin 
tilintarkastajat toiminnantarkastajiksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
Vuoden 2012 rahastonhoitaja Mikael Nenonen esitteli tilinpäätöksen, jonka jälkeen kokous tutustui 
sen sisältöön.
Matti Siivola esitteli toiminnantarkastajien lausunnon ja toiminnantarkastuspöytäkirjan. 
Keskusteltiin pöytäkirjan sisällöstä.
Esiteltiin vuoden 2012 vuosikertomus. Lisättiin vuosikertomukseen maininta Tampereen mestarista 
2012 (Timo Viitanen). Korjattiin PM-kisoja koskevassa kohdassa Pekka Lajusen luokitus neljästä 
danista kolmeen daniin. Lisättiin myös maininta Matti Siivolan toimimisesta tuomarina vuoden 
2012 WMSG:ssa. 
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6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
Toiminnantarkastaja ehdotti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. 
Todettiin, että jos päätöstä koskien esitetään moitteita yhdistyslain mukaisena aikana johtuen siitä, 
että kokous kutsuttiin kokoon yhtä päivää sääntöjen vaatimaa myöhemmin, toistetaan 
vastuuvapauden vahvistaminen syyskokouksessa. 

7. SM-järjestelmän muutos.
Antti Törmänen esitteli kaksi ehdotusta SM-järjestelmän muuttamiseksi. Keskusteltiin ehdotuksista.
Ehdotettiin, että I-karsinta poistetaan viimeistään vuoden 2015 SM-järjestelmästä, ja II-karsintaa ei 
poisteta. Ehdotus koski vain SM-osaturnauksen poistamista, eikä kummankaan Antin ehdotuksen 
hyväksymistä muilta osin. Ehdotusta kannatettiin.
Ehdotuksen puolesta äänestivät PoGo, eGo, Yligo, Dango ja OGP (102 ääntä).
Ehdotusta vastaan äänestivät HGK, Boshi ja Hayashi (30 ääntä).
Hyväksyttiin ehdotus.
Päätöksen mukainen yksityiskohtainen ehdotus valmistellaan myöhemmin liiton kokousta varten. 
Ehdotuksen tekemisen prosessista päättää hallitus myöhemmin. Keskusteltiin, olisiko mahdollista 
ottaa systeemi käyttöön jo vuodelle 2014, eikä vasta 2015. 

8. Parigon EM 2014.
Määräaikaan mennessä oli saapunut yksi hakemus Helsingin go-kerholta. Matti Siivola luki 
ehdotuksen, ja tarkensi sitä: 3.-4.5.2014. on varmistunut ajankohdaksi. Lisäksi saatiin tarkempaa 
tietoa tiloista ja niihin liittyvistä palveluista. Hyväksyttiin yksimielisesti HGK:n hakemus.

9. Ilmoitusasiat.
Ei ilmoitusasioita.

10. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 22:04.
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