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PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pentti Lindgren avasi kokouksen klo 17.04. Kokouksen sihteeriksi
valittiin Vesa-Matti Vehkaperä
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin 4. kohdaksi Suomen Cupin finaalista syntynyt kurinpidollinen asia.
3. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 8.2.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
4. Käsiteltiin yksi (1) kurinpitotapaus
4. Kilpailutyöryhmän esitykset
-

Kilpailusäännöt 2016 - 2017 hyväksyminen

Ehdotus uudesta säännöstä: SM-sarjassa kotijoukkue vastaa kaikkien playoff otteluidensa
videoinnista. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Joukkueita rangaistaan ko. säännön
laiminlyönnistä 200 eurolla.
-

SM-sarja 2016-2017
Kilpailupäällikkö Janne Borgström kävi läpi tämän hetkisen tilanteen koskien ensi kauden
SM-sarjaa. Lajiryhmän mielestä SM-sarjan joukkueiden minimimäärä on 6 joukkuetta. Uusia
ja vanhoja joukkueita yritetään houkutella mukaan.

Takaraja SM-sarjan ilmoittautumiseen 5.5.2016
-

Suomen Cup 2015-2016 ja 2016-2017
Ensimmäinen Suomen Cup -kausi sujui hyvin ja negatiivista palautetta ei ole tullut. Tällä
kaudella oli tavoitteena 16 joukkuetta, mistä jäätiin 4 joukkueen verran (12 joukkuetta).
Ensi kaudelle on ehdotettu, että 1. kierroksen ottelut pelattaisiin alueellisina turnauksina,
jolloin saataisiin mukaan enemmän joukkueita. Liiton jäsenalueet järjestäisivät turnaukset.
Ehdotusta pidettiin hyvänä, mitä viedään eteenpäin.

-

SM-turnaushaku 2017
Toivotaan aktiivisuutta myös muilta ja uusilta alueilta, missä turnauksia ei ole vielä
järjestetty. Nyt liikaa samat alueet järjestävät turnauksia. Todettiin kuitenkin, että pääasia
on, että kisajärjestelyt toimivat. Ensi kauden turnaushaku on 1.2.2016 - 30.4.2016.

5. Syksyn turnaukset
Ehdotettiin, että Suomen Cupin alueturnaukset järjestettäisiin syys-lokakun aikana. Tällä
saataisiin venytettyä kauden pituutta ja kevennettyä kevätkauden turnausruuhkaa.
Länsirannikon aktivointi syyskauden aikana harrasteturnauksen kautta.
6. Palkintojen jaot
-

SM-sarja: liittohallitus/lajiryhmä
SM-turnaukset/alueiden lopputurnaus: turnausjärjestäjät

7. Vuoden palkittavat, kriteerit 2016
-

Vuoden pelaaja -palkinto kiertopalkinnoksi.
Vuoden palkittavien kriteerit hyväksyttiin. Liite 1.

-

Palkintogaala järjestetään 23.4 Jyväskylässä, alueiden lopputurnauksen yhteydessä.

8. ETT:n esitys liiton pääkouluttajasta
Kilpailupäällikkö Janne Borgström esitteli erotuomarityöryhmän (ETT) esityksen Jussi Säterin
jatkosta liiton pääkouluttajana.
Lajiryhmä kävi läpi pääkouluttajan tehtäviä, toimintatapoja ja sitä onko liitolla
taloudellisesti kannattavaa olla pääkouluttaja.

Toiminnan ja resurssien tehokkaamman käytön takia päädyttiin yksimielisesti luopua
pääkouluttajasta. ETT vastaa koulutuksista jatkossa.

9. Seuraseminaari ja seurakokous
Seminaari ja seurakokous järjestetään 23.4 Jyväskylässä alueiden lopputurnauksen ja
palkintogaalan yhteydessä. Seurakokouksessa valitaan uudet lajiryhmän jäsenet seuraavalle
2 vuotiselle kaudelle.
10. Talous 2015
Toiminnanjohtaja Salla Mäkelä kävi läpi viime vuoden talousraportin kaukalopallon osalta.
11.

Muut asiat
-

Ikämiesten SM-turnaus 50&55 siirretään Tuusulasta Lappeenrantaan 9-10.4.2016
Yhdenvertaisuusryhmään valittiin kaukalopallon puolelta Janne Borgström ja Olli
Lehtonen
Kaukalopallon jäsenalueilta halutaan jatkossa aluehallitusten kokousten pöytäkirjat
tiedoksi alueen toiminnasta. Lisäksi jäsenseuroilta halutaan raportteja pidetyistä
tapahtumista.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pentti Lindgren päätti kokouksen klo 18.56

________________________
Olli Lehtonen, pj

________________________
Vesa-Matti Vehkaperä, siht

