1
SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Pornainen 23.10.2021
___________________________________________________________________________________________________
SYYSKOKOUS
Aika:

23.10.2021 klo 12.00

Paikka:

Pornaisten yhtenäiskoulu, Koulutie 4, Pornainen, Teams- etäyhteys mahdollisuus

Valtakirjojen tarkistus:

klo 11.30 - 12.00 paikanpäällä, Seurojen oli ilmoittauduttava ennakolta info@svnl.fi
osoitteeseen sähköpostitse. Etäyhteydellä osallistuvien oli toimitettava valtakirja 22.10.2021
mennessä sähköpostitse info@svnl.fi.

Asialista:
1.

Kokouksen avaus
PJ Tero Hyttinen avasi kokouksen klo 12.00 ja piti tilannekatsauksen.

2.

Todetaan kokouskutsu
Todettiin verkkosivuilla olevan kokouskutsun noudattavan liiton sääntöjä.

3.

Todetaan kokouksen osanottajat
Todettiin läsnäolijoita 27 valtakirjoin osallistunutta sekä 4 puheoikeuksin mukana olevaa.

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Kokousvirkailijoiden valinta
- valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tero Hyttinen
- sihteeriksi valittiin Jarkko Saapunki
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, valittiin Päivi Ristolainen ja Risto Mäki
- valittiin kolme ääntenlaskijaa Sami Nieminen, Timo Rukkila, Markku Savolainen

6.

Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.

7.

Valitaan puheenjohtaja toimikaudeksi 2022 – 2023
Syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Tero Hyttisen.

8.

Valitaan kaksi hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2022–2023
Erovuorossa olivat Kaj Mattila ja Sami Nieminen. Liiton toimintasääntöjen kohdan 6 g. mukaisesti liiton jäsenseurat
ovat asettaneet ehdolle seuraavat:
Keuruun Power Team
Sami-Antti Nieminen
Etelä-Suomen Voimanostajat
Kaj Mattila
Lopen Voima ja Kunto team
Margetta Salminen
Oulun Power Team
Sami Siltala
Äänestystulos (Hejmo-verkkoäänestys):
Kaj Mattila 15 ääntä
Sami Siltala 14 ääntä
Margetta Salminen 10 ääntä
Sami-Antti Nieminen 9 ääntä
Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Kaj Mattila (15 ääntä), Sami Siltala (14 ääntä)

9.

Todetaan hallituksen 1. ja 2. varajäsenet kalenterivuodeksi 2022
Todetaan liiton toimintasääntöjen kohdan 7 b. mukaisesti hallituksen varajäseniksi tulevat valituksi kaksi eniten ääniä
saanutta, jotka eivät tulleet valituiksi hallitukseen.
Valittiin varajäseniksi 1. jäsen Margetta Salminen 10 ääntä ja 2. varajäseneksi Sami-Antti Nieminen 9 ääntä
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10.

Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi 1.1. – 31.12.2022 toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi Emmi Sundstrom ja varatoiminnantarkastajaksi Matti Rajaniemi

11.

Hallituksen esittämän v. 2022 toimintasuunnitelman vahvistaminen
Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalla muutoksella:
- SM-kilpailuihin voi osallistua, kun antidoping-sopimus on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen
kilpailua. Ilmoittautua voi siis kolmen kuukauden karenssin aikana.
- Lisäksi todettiin, että kolmen kuukauden alkukarenssia ei ole vaadittu, kun antidopingsopimuksen solminut
urheilija on ollut dopingtestauksen piirissä jonkin muun lajin piirissä.

12.

Päätetään liiton jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
Päätettiin liiton jäsenmaksuksi 250 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 150 euroa

13.

Hallituksen esittämän v. 2022 talousarvion vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2022 talousarvio.

14.

Liiton antidopingohjelman 2022 hyväksyminen
Hyväksyttiin antidopingohjelma vuodeksi 2022 SUEK:n esittämillä muutoksilla.

15.

Liiton kurinpitosääntöjen vahvistaminen
Vahvistettiin liiton kurinpitosäännöt esitetyssä muodossa.

16.

Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman vahvistaminen
Vahvistettiin liiton yhdenvertaisuussuunnitelma.

17.

Liiton strategia vuosiksi 2022 – 2026 vahvistaminen
Hyväksyttiin liiton strategia vuosiksi 2022- 2026.

18.

Liiton toimintasääntöjen muutokset
Liiton toimintasääntöihin esitetään tehtäväksi muutokset, jotka liittyvät vakaviin eettisten rikkomusten keskittäminen
SUEKille sekä hallituksen jäsenten erovuoroisten määrän tasaaminen (4 jäsentä) vuodesta 2022 alkaen.
Vahvistettiin toimintasäännöt edellä mainittujen muutosten kanssa.

19.

Jäsenyhdistysten esitykset
Kraftklubben Eken rf esittää Ville Orasmaalle myönnettäväksi kultaisen kunniamerkin. Päätettiin myöntää Ville
Orasmaalle liiton kultainen kunniamerkki.

20.

Muut mahdolliset asiat
Esiteltiin liiton ympäristövastuusuunnitelma.

21.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY
Tero Hyttinen
puheenjohtaja

Jarkko Saapunki
toiminnanjohtaja

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Päivi Ristolainen

Risto Mäki
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