
 

 
 

 

Suomen Golfjohtajat ry.     
 
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
 
Yhdistyksen syysvuosikokous 2020 
 
Aika: Perjantaina 27.11.2020 klo 13:30 
 
Paikka: Etäyhteydellä 
 
Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus 
 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Staffan Tuomolin avasi kokouksen kello 
13.30 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Staffan Tuomolin ja sihteeriksi Antti 
Hiltunen. 
 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Markus Junni ja 
Petteri Oksanen. 
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus 
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 

5. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2021 
 
Päätettiin hyväksyä toiminnanjohtajan esittelemä toimintasuunnitelma 
kaudelle 2021. 
 

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta kaudella 2021 
 
Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämät jäsenmaksujen suuruudet. 
Jäsenmaksut ovat kaudelle 2021 varsinaiselta jäseneltä 155€, 
seniorijäseneltä 70€ ja kannatusjäseneltä 300€. 
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7. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 

 
Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esittelemä tulo- ja menoarvio vuodelle 
2021. 
 

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä vuodelle 2021 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys valita 9 jäsentä hallitukseen. 
 

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle 2021 ja hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle kausiksi 2021-2022 
 
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Pekka Palmunen ja hallituksen 
jäseniksi erovuoroisten tilalle Lauri Manninen ja Petteri Oksanen. 
 

10. Valitaan tilikaudelle 2021 kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille 
varamiehet 
 
Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Meriläinen ja Nina Sampakoski ja 
varamieheksi Jaakko Tuominen. 
 

11. Muita asioita 
 
Toiminnanjohtaja esitteli Suomi Golfin toimialastrategian 2021-2025. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.47 

 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
  

 
Puheenjohtaja   Sihteeri 

 
 
 
  
 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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