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PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Kokous avattiin klo 18.30
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Esityslistan hyväksyminen
- hyväksyttiin esityslista
4. Kilpailutoiminnan katsaus
-

-

SM-sarja 2018-2019
o SM-sarjaa esitetään pelattavaksi turnausmuodossa kaudella 2018-2019
▪ sarja pelataan, mikäli vähintään kuusi (6) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan
▪ sarjan pelimuoto päätetään ilmoittautumisten jälkeen
• myös sarjamuotoinen sarja on mahdollinen, mikäli joukkueet niin
haluavat
▪ ilmoittautuminen käynnistyy maaliskuussa ja päättyy 30.4.2018
▪ kilpailupäällikkö laatii ilmoittautumisohjeen seuroille ja avaa
ilmoittautumisen, myös Helsingin seuroille lähetetään ilmoittautumisohje
Naisten SM-sarja 2018
o Naisten SM-sarjaa esitetään pelattavaksi turnausmuodossa kaudella 2018-2019
▪ sarja pelataan, mikäli vähintään kuusi (6) joukkuetta ilmoittautuu sarjaan
▪ sarjan pelimuoto päätetään ilmoittautumisten jälkeen
• myös sarjamuotoinen sarja on mahdollinen, mikäli joukkueet niin
haluavat
▪ ilmoittautuminen käynnistyy maaliskuussa ja päättyy 30.4.2018

-

turnaukset
o Naisten Suomen Mestariksi RBC Evakkoreki Lappeenranta
▪ viisi joukkuetta, onnistunut turnaus Tie Huipulle tapahtuman yhteydessä
o Työpaikkojen Suomen Mestari Piipputiimi Kuopiosta
▪ yhdeksän joukkuetta turnauksessa
▪ viiteen vuoteen paras osallistujamäärä turnauksessa
▪ tapahtumaa kehitetään entisestään, nähdään tärkeäksi tapahtumaksi liiton
kilpailukalenterissa

-

aluesarjat
o Aluesarjat lähestyvät playoffsvaihetta
o Alueiden voittajat pääsevät ilmaiseksi avoimeen SM-turnaukseen

5. Erotuomaritoiminta
-

-

-

materiaali
o avoimessa SM-turnauksessa kuvataan ottelut, josta tehdään erotuomarimateriaalit
riittävän laadukkaalla HD-kameralla
koulutukset 2018
o aluekoulutukset
o SM-koulutukset
peruskoulutus joka alueelle syksyllä 2018
o alueet tekevät ilmoittautumiset ja keräävät osallistujat
o valtakunnallinen videokoulutus kaudelle 2018-2019
o tarkemmat tiedot koulutuksesta suunnitellaan kevään aikana

6. Talous
-

talouskatsaus
o todettiin, että kaukalopallon tulos vuodelta 2017 tulee olemaan plusmerkkinen ja
budjetoitu tullaan hieman ylittämään

7. SM-sarjan 2018-2019 avoin keskustelutilaisuus
-

yksi seura ilmoittautui tilaisuuteen (Rangers, Hyvinkää)
peruttiin vähäisen ilmoittautumisten takia

8. Kilpailusäännöt 2018-2019
-

Kilpailusääntömuutosesityksiä ei tullut jäsenseuroilta määräaikaan 31.1 mennessä
Kilpailupäällikkö valmistelee kauden 2018-2019 kilpailusäännöt kevään aikana ja sarjojen
varmistuttua
Säännöt käsitellään toukokuussa ja esitetään hyväksyttäväksi toukokuun liittohallituksen
kokouksessa
Säännöt astuvat voimaan 1.6.2018

9. Palkintokategoriat 2018-2019
-

hyväksyttiin esitys
alueilta pyydetään esitykset parhaista 31.3.2018 mennessä

10. Muut asiat
-

ei muita asioita

11. Seuraava kokouspäivä
-

kutsutaan erikseen koolle maalis-huhtikuussa

12. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätettiin 18.58

