Suomen Mölkkyliitto ry
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 4/2021
Aika:
Paikka:
Läsnä:

tiistai 20.4.2021 klo 18:00
Teams-etäyhteys
Timo Kari
Puheenjohtaja
Milla Leppänen
Harry Asp
Antti Hautapakka
Jukka Hämäläinen
Outi Puisto
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:06.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
4. Edellisen kokouksen 3/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 3/2021 pöytäkirja.
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Poikkeustilanteen vaikutukset SM-kisoihin / korona-linjaus
Keskusteltua toukokuun SM-Singelin ja SM-Duppelin kisaviikonlopusta, Kymenlaakson
rajoitukset ovat mahdollisesti 16.5.2021 saakka voimassa. Timo Kari on ollut
yhteydessä Kaakon Sählyyn, ja he päättävät pian kisat.
6. Talous
- Saapuneet laskut ei ole, Tony on lähettänyt talousraportteja säännöllisesti
- Tilinkäyttöoikeudet puheenjohtaja hoitaa tällä viikolla
- Hallituksen edustusvaatteet
Päätettiin tilata edustusvaatteet kaikille hallituksen jäsenille (9) ja
taloudenhoitajalle eli yhteensä 10.
Kuvien perusteella valittiin harmaa huppari ja punainen paita. Jokainen ilmoittaa
koon ja ottaako t-paidan vai pikeepaidan Timo Karille, joka tilaa tuotteet ja
keskustelee Mainospaidan kanssa logosta.
Hinnat Basic Active Vetoketju huppari logolla 37 €, Basic Active T-paita logolla
13,50 €, kauluksellinen pikee polyester Clique painettuna 22,20 €, rahti 16 €,
kaikki hinnat sisältää alv 24 %. Kokonaishinta-arvio yhteensä noin 570 €.
- Sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön, sihteeri katsoo vaihtoehdot ja ilmoittaa.
- Käyntikortit
Logosta ei ole vektorimuotoista versiota liiton hallussa, painotalo ei pysty
käyntikortteja painamaan. Tony pyytää uusia tarjouksia.
7. Jäsenasiat
- Jäsenmaksut muilta osin ok, paitsi Porin Mölkkyseura

-

Uusi jäsen: Veto ry, Tampere

8. Kevätkonventti 25.4.2021 klo 13:00
- Toiminnantarkastus on valmis, kertomuksessa ei huomautettavaa.
- Toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi konventille.
- Kokouksen kulku käyty läpi, lisätään asialistalle Mölkkyliiton arkisto/historiikki ja
naisten SM-Singelin kysely.
9. Tactic
- Yhteystietojen päivitys
- Sopimuspakat 2021
- Yhteistyösopimus 2022–2023
Timo Kari on ollut yhteydessä Tacticiin, ei vielä palattu asiaan.
10. Inventaario / varastotilanne
- Päivitetty varastotilanne ok.
- Pakka-anomuksia ei ole.
11. Yhteistyöpyynnöt
- Eläkeliitto avustus-anomus Mölkky-kisaan 28.7.2021 palataan myöhemmin.
12. IMO
-

IMOn säännöt (yhdistys), kansainväliset Mölkky-säännöt, turnausjärjestäjien ja
Nations Cupin vihkoset + suomennokset kesken
Lähetetty kaikki hallitukselle, palataan myöhemmin.

13. Muut esille tulevat asiat
- Kaaviot SM-kisoihin
Antin esitteli työstämäänsä valmista kaaviota SM-kisojen standardisoimiseksi.
- SM-Singeli miehet / naiset
Kyselyyn vastasi 39 henkilöä, kyllä-vastauksia 21 ja ei-vastauksia 18.
Perusteluita oli naisten osallistumisen lisäämisestä, tasa-arvosta, fyysisistä
eroista ja koska muissakin lajeissa on. Vastaperusteluita oli lajin yhteisöllisyyden
ylläpitäminen, sukupuolineutraalius ja luokattomuus sekä eriarvoistumisen
lisääntymisen riski. 39 vastausta antaa vain pienen otoksen, mutta kyselyn ja
keskustelun pohjalta hallitus jatkaa asian käsittelyä.
- Liiton nettisivujen päivitys
Sihteeri päivittää.
14. Seuraava kokous
Tiistaina 18.5.2021 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.
KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri

