Suomen Mölkkyliitto ry
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 7/2020
Aika:
Paikka:
Läsnä:

sunnuntai 30.8.2020 klo 17:00
Teams-etäyhteys
Petteri Rajanummi
Milla Leppänen
Tony Nyberg
Teppo Muhonen
Harry Asp (saapui 17:14 kohdassa 5.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:01. Aloitimme kokouksen asialistan kohdasta 6,
koska kokous ei ollut vielä päätösvaltainen eikä kohta 5 ole päätösasia.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous saadaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin. Kokous käsitteli ensin kohdan 6 ja palasi sitten
työjärjestyksen mukaisesti kohtaan 2.
4. Edellisen kokouksen 6/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 6/2020 pöytäkirja.
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Talous
- Tilillä rahaa 6.517,93 €
- Patentti- ja rekisterihallitus sääntömuutos 100 € hoidettu
- Nelurin ja Singeli lisenssimaksut tulleet
- Tuotteita on mennyt kaupaksi hyvin, Petterillä käteistä 115 €, hoitaa LiittoMölkyssä
hallituksen ruokailut
- Päätettiin tilata 150 heittokapulaa, kysytään Tacticin hinta. Mietitään sitten
myyntihintaa, onko tarvetta korottaa.
6. LiittoMölkky 5.9.2020, Köyliö
22 joukkuetta ilmoittautunut. Harry ja Harold suunnittelevat kaavion ja tekevät
lohkoarvonnan, pyritään pelaamaan kaikki sijat.
Setit 11kpl liitolta, jätetään Köyliöön kenttävuokran vastineeksi. Kömö huolehtinut
eväistä, ilmoitetaan osallistujamäärä.
Palkinnot on hoidettu Petterin toimesta, kiertopalkinnon kaiverruslaatan tilaa Milla.
Bussimaksuista kyytiläisille ilmoitettu. Laitetaan ennen kisaa tiedote kisasysteemistä ja
turvallisuusasioista ym.
7. IMO:n vuosikokous yhteenveto
Tony kävi läpi kokouksessa käsiteltyjä asioita. Vuodelta 2020 ei peritä jäsenmaksua,
osa oli jo maksanut, kuten Suomi, meidän osaltamme ei tarvitse maksaa vuoden 2021
jäsenmaksua. EM-kisoihin 2021 ei ole tullut hakemuksia, haku auki 31.10. saakka.
Esitys MM-kisojen hausta kaksi vuotta etukäteen hyväksyttiin, eli ensi vuonna kisoja

haetaan vuosille 2022 ja 2023.
Nations Cup pelataan jatkossa MM-kisojen yhteydessä perjantaisin ja siihen kehitetään
suunnittelukilpailun kautta kiertopalkinto.
Aasian mestaruuskisat järjestetään 20.-21.3.2021 Japanissa. IMO myös perustaa
Instagram-tilin.
IMO:n roolista keskusteltiin vuosikokouksessa ja siitä, miten se saisi uusia jäseniä.
IMO myös tarkastelee sääntöjään ja pyysi jäsenmaita laittamaan esityksiä mahdollisiin
muutoksiin. Odotellaan vuosikokouksen pöytäkirjaa ja palataan käsiteltäviin asioihin
myöhemmissä kokouksissa.
8. Muut esille tulevat asiat
- keskustelua EU-tietosuojan suosituksista jäsenseuroille, mietitään vielä tarkkaa
sanamuotoa.
- Mölkkygaala 28.11.2020, ravintola Maestron tarjous 12 €/hlö sisältäen
paikkavuokran, pizza, salaatti, kahvit. Tarjous hyväksyttiin. Paikka on varattu noin
klo 16:30 saakka. Klo 17:00 vanhojen ja uusien hallituslaisten pikkujoulut.
9. Seuraava kokous
14.9.2020 klo 18:00 etäyhteydellä.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:31.
KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri

