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YHTEENVETO
Liittohallituksen järjestäytyminen
Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Antero Kivelä ja sihteeriksi kutsuttiin
Salla Mäkelä.
Talous
Alustavan laskelman mukaan liiton tulos tulee olemaan – 33 000 €
alijäämäinen (ringette + 12 000 €, kaukalopallo -43 000€, hallinto -2 000
€)
Taloushallinnon kustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Viime vuonna
investointiin strategian mukaisesti viestinnän tilastointiohjelmaan ja tehtiin
sopimus Valo/OK:n uutishuoneen kanssa. Muita budjettiylityksiä oli mm.
tietoliikenne- ja ATK-kuluissaa, kokous- ja neuvottelukulujen,
kilometrikorvauksissa ja päivärahoissa. Tavoitteesta jäätiin valtionavun ja
sponsorituottojen suhteen. Toiminnanjohtaja tekee selvityksen
korjaustoimenpiteistä seuraavaan kokoukseen tarkennettua budjettia varten
kevätkokoukseen.
Valtion Liikuntaneuvosto kokoontuu 19.2. neuvottelemaan valtionavuista
vuodelle 2016
MM2016
MM-kisojen osalta tulos ei ole vielä valmiina, koska kaikki laskut eivät ole
sisällä. MM-kisojen kulut/tuotot tullaan jakamaan vuosille 2015-2016.
Tilinpäätöstä lähdetään valmistelemaan ja osa kululaskuista on vielä
tulematta. Tällä hetkellä arvioitu tulos on n. 30 000 € ylijäämäinen.
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MM2016 raportin valmistelevat Salla Mäkelä, Matti Virtanen, Jesse Pyykkö
ja Terhi Pinomäki.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma
Liittohallitukselle esitettiin versio 1.0. Merja Markkanen vetää
yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman työryhmään. Liittohallitusta
työryhmässä edustaa Ari Huttunen. Lajiryhmien ja toimihenkilöiden
keskuudesta kartoitetaan vielä muita osallistujia. Työryhmässä on mukana
3-6 hlö.
Liiton hallinto-ohje
Päivitettiin liiton hallinto-ohjetta lajiryhmien osalta.
Jos lajiryhmän jäsen eroaa kesken kauden tai ei muuten ole aktivoitunut
ryhmän toimintaan hänen tilalleen voidaan valita uusi henkilö. Uutta
henkilöä voivat ehdottaa aluehallitukset ja lajiryhmät. Valinnan tekee
liittohallitus.
Lajiryhmän toimintakausi on kaksi vuotta. Erovuoroisia voivat olla puolet
jäsenistä.
Lajiryhmä koostuu työryhmien puheenjohtajista (ETT, THT, JAT, KT, MJT).
Lajiryhmien kuulumiset
Vahvistettiin Ringeten kilpailusäännöt kaudelle 2016-2017.
Ringeten tuomareiden pääkouluttajaksi valittiin Veera Lempiäinen
seuraavaksi kahdeksi kaudeksi.
Seitsemän hakemusta on tullut nuorten maajoukkueen päävalmentajaksi.
Valitsijatyöryhmässä ovat Salla Mäkelä, Matti Virtanen ja Timo Himberg.
Työryhmä esittää ehdokasta maaliskuun liittohallituksen kokouksessa. Jos
MM-kisojen aikataulu tulee muuttumaan niin tämä tulee ottaa esille
keskusteluissa ehdokkaan kanssa.
Kaukalopallon lajiryhmä on 18.2.
IRF kuulumiset
24.2. pidettävässä IRF:n kokouksessa tehdään henkilövalintoja ja
vahvistetaan osallistujamaat ja joukkuemäärät vuoden 2017 kilpailuihin
Kanadaan. Todettiin että kaikki maat eivät ole vielä varmistaneet tuloaan
2017 kilpailuihin. Suomelle kahden vuoden arvokisasykli vie liikaa resursseja ja

muu toiminta jää jalkoihin.
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Liittohallitus nosti esille seuratoiminnan kehittämisen tärkeyden tulevina
vuosina, jotta harrastajamäärät saadaan vahvaan kasvuun. Ilman
harrastajamäärien kasvua nykytoimintaa ei pystytä pyörittämään samalla
laajuudella. Tällä hetkellä olemme selvästi edelle muita maita edellä
Selvitetään maajoukkuevalmentajien ja Ringette Canadan kanta siirtymisestä
takaisin kolmen vuoden sykliin.
Suomi haluaa jatkaa IRF:n puheenjohtajamaana, kun Sini Forsblomin kausi
loppuu. Veera Lempiäistä ja Anu Pitkästä ehdotetaan IRF:n hallitukseen
seuraavaksi kaudeksi.
Muut asiat
Ringeten RITU-avustukset tulevat hakuun kevään aikana.
Tieto ansiomerkkien hakemisesta ja vuoden palkittavien äänestysohjeesta
laitetaan maaliskuun seurapostiin.
Seuraseminaari 16.4.
Seurakokous (lajiryhmävalinnat) 16.4.
Palkintogaala 16.4.
MM-kisojen vapaaehtoisten tilaisuus 28.5. (peruutusmaksu 20 € / hlö)
Kevätkokous 28.5.
Liittohallituksen kevään kokouspäivät
14.3. klo 17.15
20.4. klo 17.30
28.5. klo 9.00 LH ja LR, TT workshop toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
Vakuudeksi,
Ari Huttunen
puheenjohtaja

