PIIRIHALLITUS 2/2017
PÖYTÄKIRJA

Aika

27.2.2017 klo 18.00

Paikka

Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat Mikko Bergman
vt. puheenjohtaja
Peter Haglund
Seppo Koivuporras, estynyt
Kim Lück, Koivuportaan varahenkilö
Anssi Koskenvesa
Leena Louhisola
Hilkka Pelander
Markku Sandström
Hans Stubbe
Kaj Wiander
Matti Räisänen

piirijohtaja/sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Vt. puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kohtaan muut asiat lisättiin Kroatian matka, jonka jälkeen hyväksyttiin esityslista
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 1/2017 kokouksen pöytäkirja, jossa yhteydessä tarkistettiin Koivuportaan
lausunto koskien erotuomaritoiminnan resursseja sekä Sandströmin esittämä eriävä
mielipide piirihallituksen päätökseen pöytäkirjan kohdassa 6.
4. Katsaus
Piirijohtaja esitteli piirijohtajakokouksessa käsitellyt asiat. Erikseen nostettiin esille nettisivu-uudistus, jossa yhteydessä piirihallitus edellyttää, että sivusto testataan huolellisesti ennen käyttöönottoa. Samoin piirihallitus edellyttää, että Uudenmaan piirillä on
oma sivusto-osa/sivusto niin kauan kuin piiri on toiminnassa.
Wiander esitteli liiton ajankohtaiset asiat
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat. Piirihallitus valtuutti piirijohtajan
valmistelemaan toimenpiteet, jolla omaa pääomaa vähennetään tulevina vuosina.
6. Toimintakertomus ja tilinpäätös
Piirijohtaja esittelee toimintakertomuksen ja tuloskortit. Piirihallituksen jäsenillä on
mahdollisuus kommentoida 7.3. asti. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle ja päätettiin esittää tuloksen lisäämistä omaan pääomaan.

1

7. Seurojen Palloliitto -hankeprojekti
Vt. puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen, jonka perusteella käytiin aiheesta keskustelua.
8. Suomi 100 v -juhlavuosi
Sandström esitteli Suomi 100 v -juhlavuoden suunnitelman. Kutsut lähetetään 31.3.
9. GFT:n valitus
Käsiteltiin Golden Futsal Teamin valitus koskien kilpailuvaliokunnan päätöstä koskien
GFT:n anomaa poikkeuslupaa futsalin kilpailumääräysten peluutussääntöihin. Piirihallitus piti kilpailuvaliokunnan päätöksen voimassa ja hylkäsi GFT:n valituksen.
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Wiander ei osallistunut päätöksentekoon.
10. Valiokunta- ja työryhmäasiat
Sandström raportoi Jalkapalloperheen aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen eteläisen
alueen johtoryhmän ensimmäisestä kokouksesta. Piirihallitus edellyttää, että kaikkien
alueellisten johtoryhmien pöytäkirjat toimitetaan myös piirihallitukselle.
11. Muut asiat
Piirijohtaja esitteli Palloliiton tarjouksen charter-lennosta Kroatia peliin.
Päätettiin osallistua charter-lennolle.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.50.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Bergman
vt. puheenjohtaja

Matti Räisänen
sihteeri
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