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PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Kokous avattiin klo 15.08
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Esityslistan hyväksyminen
- hyväksyttiin esityslista
4. Kilpailutoiminnan katsaus
-

-

aluesarjat
o Oulu 17 joukkuetta
o Itä-Suomi 5 joukkuetta
o Keski-Suomi 6 joukkuetta
o Etelä-Karjala 15 joukkuetta (arvio)
o Tampere 10 joukkuetta (arvio)
turnaukset
o Suomen Cup 28.10 yhden päivän turnaus Lahdessa
▪ ilmoittautuneita 4
▪ 30.9 viimeinen ilmoittautumispäivä
▪ Kaukis-TV paikalla turnauksessa
o Naisten Suomen Cup 25-26.11 Lohjalla
o Kevään turnaukset kilpailutoiminnan kuvauksen mukaan

-

harrasteturnaukset
o liitto tukee harrasteturnauksia markkinoinnissa ja järjestelyissä
o tapahtumalisenssit velvoitetaan joukkueilta

5. Erotuomaritoiminta
-

materiaali
o Keijo Siniaallolta odotetaan vastausta videomateriaalin työstön vaiheista
koulutukset
o Oulu 19.9.2017, Raksilan urheiluhallin kokoustilat
o Etelä-Karjala 19.10.2018 Sokos Hotel Lappee
o Itä-Suomi 13.10 (paikka avoin)
o Keski-Suomi (aika ja paikka avoin)
o Tampere (joulukuu)

6. Talous
-

talouskatsaus
o käytiin läpi taloutta
o todettiin, että talousraporteissa on virheitä
o seuraavaan lajiryhmän kokoukseen tehdään selvitykset virheistä ja pyritään
saamaan talousraportti ajan tasalle

7. Toimintasuunnitelma 2018
-

painopistealueet
o harrastetoiminta, laadukkaat kilpailut/turnaukset, koululaistoiminnat

-

kv. toiminta (ystävyysseuratoiminta)
o esitetään vuodeksi 2018 ystävyysseuraprojektia, johon varataan budjetista rahaa
o kilpailupäällikkö ja toimisto suunnittelevat projektia eteenpäin ja esittää ennen
joulua tavoitteet ja toimenpiteet

-

lajimarkkinointi (videot, some)
o uudistetaan materiaalia (kouluopas, muut videot)
o aktivoidutaan somessa (facebook, instagram)

8. Budjetti 2018
-

-

kaukalopallon/liiton budjetti 2018
o kilpailupäällikkö yhdessä toiminnanjohtajan kanssa työstää kaukalopallon budjettia
o käytiin läpi budjettikohtia
o budjetti vuodelle 2018 esitetään lajiryhmälle seuraavassa kokouksessa
valtionapu
o uskotaan pysyvän ennallaan vuodelle 2018

-

o kaukalopallo esittää 30 % jakoa kaukalopallolle kokonaisavustuksesta
lisenssituotot
o lisenssituotot budjetoidaan vuoden 2017 lukemilla myös vuodelle 2018

9. Muut asiat
-

messut
o esitetään messuja budjetoitavaksi vuoden 2018
lajiryhmä esittää ostettavan kaksi (2) kypäräkameraa liitolle
Kimmo Ojala ilmoittanut jättävänsä lajiryhmän tehtävät muiden kiireiden vuoksi
o lajiryhmä hyväksyi Kimmo Ojalan eropyynnön
o lajiryhmä etsii uutta jäsentä SALAMA työryhmän puheenjohtajaksi ja lajiryhmän
jäseneksi

10. Seuraava kokouspäivä
-

lokakuussa kutsutaan erikseen koolle

11. Kokouksen päättäminen
-

kokous päätetään klo 15.58

