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SUOMEN KÄSIPALLOEROTUOMARIT  PÖYTÄKIRJA 
HANDBOLLSDOMARNA I FINLAND  

VUOSIKOKOUS 2017-18 

Aika: 3.12.2017, 12-14 
Paikka: Weeruska, Helsinki 
Läsnä: 6 kerhon jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä  

§1 Kokouksen avaus 
 Kerhon sihteeri Heidi Kullberg avasi kokouksen 12.52. 

§2 Kokouksen esityslista 
Luettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

§3 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Bjarne Illman  valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 

§4 Kokouksen sihteerin valinta 
 Kerhon sihteeri Heidi Kullberg valittiin kokouksen sihteeriksi. 

§5 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annika Laaksonen ja Karina Keränen. 

§6 Päätösvaltaisuus ja laillisuus 
Kutsu oli lähetetty sähköpostina kaikille kerhon jäsenille 25.10.2017 sekä lähetetty muistutus 
29.11.2017. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

§7 Toimintakertomus sekä tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
Esitelty toimintakertomus (katso liite) ja tilikertomus (katso liite) ja tilintarkastajien lausunto 
(katso liite) hyväksyttiin. Tuloskaudella alijäämä oli 2066,56 €. Pankkitilillä olevat varat 
tilikauden päättyessä olivat  3447,37 €.  

§8 Vastuuvapauden myöntäminen 
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus toimintakaudelta 1.8.2016 – 31.7.2017. 

9 § Uuden yhdistyksen asiat 

Päätettiin rekisteröidä uusi yhdistys jatkamaan rekisteristä poistettua Helsingin 
käsipalloerotuomarit - Handbolldomarna i Helsingfors ry:tä. Käsiteltiin uuden järjestön 
säännöt. 

Säännöt 
  
1 § Äänestettiin nimestä ’’Suomen käsipalloerotuomarit ry” vs. ’’Suomen käsipalloerotuomarit 
handbollsdomarna i Finland ry’’. Äänestys 2-3  

3 §, 4 §, 7 §, 8§, korjattu kirjoitusvirheitä 

6 § lisättiin sana ’’delegaattitehtävät’’ 

9 § Ehdotettiin, että puheenjohtaja valittaisiin yhdeksi toimikaudeksi. Ehdotus ei saanut 
kannatusta. 2.kohta, toiminnantarkastajien ja varahenkilön toimikausi muutettiin yhdeksi 
toimikaudeksi. 4. kohta, poistettiin kohta, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pitää olla 
saapuvilla. 5 kohta, muutettiin kohta, niin, että puheenjohtajan jäädessä pois, pidetään 
täytevaalit koko jäsenistön kesken. 
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11 § Ehdotettiin, että lain vaatimat ilmoitustehtävät tulisi siirtää sihteerille. Ehdotus ei saanut 
kannatusta. 

13 § Muutettiin kohta niin, että ennen ylimääräisiä kokouksia tulee kutsu lähettää 14 päivää 
ennen kokouksiin. 

14 § f-kohta, ilmoitus muista käsiteltävistä asioista tulisi tehdä hallitukselle 14 päivää ennen 
vuosikokousta.  

§10 Kerhon toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018 hyväksyttiin 
  Suunnitelmaan oltiin tyytyväisiä. Se mahdollistaa laajalti toimenpiteitä. 

§11 Taloussunnitelma kaudelle 2017-18 hyväksyttiin 
 Todettiin olevan hyvä, että talous on plussalla ja että rahaa käytetty jäsenien palvelemiseen.  

§12 Jäsenmaksuksi sovittiin 20 e ennen 31.12.2017 maksettuna ja 25 e 1.1.2018 alkaen 
maksettuna. 

 Keräysjärjestelmästä keskusteltiin. 

§13 Uuden hallituksen valinta 
Uuteen hallitukseen esitettiin puheenjohtajaksi Miro Korja ja jäseniksi Annika Laaksonen, 
Heidi Kullberg, Halina Lehto, Jan-Erik Leandersson, Julia Glantz, Christian Fuhrer. 
Yksivuotiskausiksi ehdotettiin Miro, Heidi, Halina.  
Ehdotus hyväksyttiin.  

§14 Toiminnantarkastajien valinta 
 Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Mikael Lindroos ja Bjarne Illman. 
 Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Krister Illman.  

§15 Muut asiat 
 Keskusteltiin toiminnan tärkeydestä etenkin uusien tuomareiden kohdalla. Toimintaa on myös  
 jatkossa suunnattava alue-erotuomareiden toimintaan. Todettiin, että suurin osa toiminnasta  
 koostuu tällä hetkellä koulutuksesta. 

  

§16 Kokouksen päättäminen 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.11. 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 Bjarne Illman  Heidi Kullberg 
 puheenjohtaja  sihteeri 

  
 Annika Laaksonen Karina Keränen 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
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Osallistujat: 

Bjarne Illman 
Heidi Kullberg 
Annika Laaksonen 
Max Nurmi 
Karina Keränen 
Akseli Pihlajamaa (poistunut kesken)


