Hallituksen kokous 9-2021 Pöytäkirja, julkinen
Aika: Keskiviikko 30.6.2021 klo 17
Paikka: Teams-verkkoalusta.
PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Jukka Sala, Mika Mukkula, Teija Meling,
Esa Korkia-aho, Joonas Könttä
Poissa: Juha-Matti Salmela, Henry Lipponen
1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Judoliiton säännöt 14 §: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku
varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.”
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
2 § Liiton ylimääräinen kokous
Esitys: Hallitus kutsuu liiton ylimääräisen kokouksen koolle.
Judoliiton säännöt §12
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus tai Liiton kokous niin päättää tai kun vähintään
kymmenes osa Liiton äänioikeutetuista jäsenseuroista sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräisessä
kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.
Judoliiton säännöt §18
Kokouskäytäntöjä
Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille jaettavalla
jäsentiedotteella tai ilmoittamalla Liiton internet-sivuilla.
Päätös: Päätettiin järjestää ylimääräinen kokous torstaina 12.8.2021 klo 18 (valtakirjojen tarkastus alkaa klo
17.30). Paikkana Sporttitalo, Helsinki.

3 § Jäsenmaksut
Esitys: Hallitus esittää, että liiton ylimääräinen kokous kumoaa syysliittokokouksen 2020 päätöksen
Judoliiton jäsenmaksuista kaudelle 1.9.2021-31.8.2022 ja päättää ne uudestaan seuraavasti (liite 1).
Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Sääntömuutokset
Esitys: Hallitus esittää sääntömuutoksia liitteen 2 mukaisesti (muutokset punaisella).

Alustuksena kurinpitosääntökohtaan:
Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 25.5.2021 liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa
epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt, joita käsiteltiin reilu vuosi.
Kurinpitolautakunta valitaan Olympiakomitean syyskokouksessa 2021 ja järjestelmä tulee voimaan
1.1.2022. Jäsenjärjestöt voivat liittyä järjestelmään omilla päätöksillään ja omalla aikataulullaan.
Liittyminen edellyttää muutoksia järjestön toimintasääntöihin.
Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Muut asiat, tiedoksi.
- (liite 3), ei julkinen
- Kilpailu- ja sääntövaliokunta esittää FJO:n kilpailumaksuksi 50 eur (liite 4)
Päätös: Hyväksyttiin
- Päävalmentaja Rok Draksicin sopimus on päivitetty jatkumaan suoraan Pariisiin 2024 asti
Päätös: Todettiin.
5 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.
6 § Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja

