
Suomen Golfliiton Seniorit (SGS)
Sääntömääräinen syyskokous 

Aika: 26.11.2009 klo 17.00.
Paikka: Paasikivi-opisto, Harjattulantie 84, 20960 Turku.

Läsnä: 36 SGS:n jäsentä liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1. SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Tilander ja sihteeriksi Ole Johansson

3. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja myös äänten laskijoiksi valittiin Anneli ja Jukka Torstila

4. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5. Hallituksen erovuorossa oleva puheenjohtaja Pertti Raimiala valittiin uudestaan kahdeksi 
vuodeksi. Muita ehdokkaita ei ollut.

6. Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhteensä kuusi (+ puheenjohtaja) 

7. Erovuorossa hallituksen jäseninä olivat Heli Ekström ja Asko Rantanen. Heli Ekström valittiin 
uudestaan kolmeksi vuodeksi. Asko Rantanen ei asettunut ehdolle uudelle kaudelle ja hänen tilalleen 
valittiin kolmeksi vuodeksi Heikki Hallaranta Salo Golfista. Muita ehdokkaita ei ollut.

8. Tilintarkastajiksi valittiin Tapani Vuopala (KHT) ja Seppo Tattari sekä varatilintarkastajiksi Teppo 
Rantanen ja Heikki Aaltonen 

9. Vahvistettin tulevan vuoden jäsenmaksuksi 25,- euroa. Liittymismaksua ei peritä eikä 
myöhästyneelle maksulle viivästysmaksua. 

11. Vahvistettiin tulevan vuoden talousarvio, joka todettiin hyvin ja selkeästi laadituksi (liite 2).

12. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin/tarkennuksin (liite 3):

12.1.  Haastajatour
   Haastajatourin ylempien ikäsarjojen (M65 ja M70) tasoitusrajat muutetaan siten, että    
   alaraja on 0 ja yläraja 20 (aikaisemmin 7-24)  

12.2.  Edustusjoukkueiden valinta
   Lause "Kapteeneilla on vapakortit käytössään" muuutetaan muotoon "Kapteeneilla on 

      kussakin kilpailussa käytössään kaksi villiä korttia"

12.3.  Senioritoimikunnat
   Lause "Senioritoimikunnat vastaavat myös käytännön järjestelyistä silloin, kun seurat    
   saavat tehtäväkseen liittotason kilpailujen järjestämisen" muutetaan muotoon  
   "Senioritoimikunnat avustavat myös käytännön järjestelyissä silloin, kun seurat    

      saavat tehtäväkseen liittotason kilpailujen järjestämisen" 

12.4.  Kansallinen kilpailutoiminta
   Kilpailuohjelmaan lisätään hallituksen päättämä Aura Golfissa 70-vuotiaille miehille 
   järjestettävä ylimääräinen kilpailu. Kilpailu on Italian Bresciassa kesäkuussa pidettävien 
   ESGA:n 70-vuotiaiden miesten EM-kilpailujen katsastus/karsintakilpailu.



13. Hallitukselle ei ollut lokakuun 15. päivään 2009 mennessä tullut esityksiä kokouksessa käsiteltävistä 
asioista

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55  

Pöytäkirjan vakuudeksi:

...................................................... ......................................................
Lassi Tilander, kokouksen puheenjohtaja Ole Johansson, kokouksen sihteeri

...................................................... ......................................................
Anneli Torstila, pöytäkirjan tarkastaja Jukka Torstila, pöytäkirjan tarkastaja


