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Yhteenveto
Talous: Talousraportti tammi-elokuu 2016: Tällä hetkellä mennään
tarkennetun budjetin mukaisesti.
Restelin-sopimus: Restel on tehnyt ehdotuksen MM-kilpailujen
käyttämättömistä huoneista. Toiminnanjohtaja jatkaa neuvotteluja Restelin
kanssa ja pyritään löytämään ratkaisu, jossa kokonaisuus saataisiin hoidettua
markkinointiyhteistyöllä.
Talousarvio 2017: Uuden lisenssiohjelman käyttöönotto kesällä 2017:
Sporttirekisteri lopetetaan tämän kauden jälkeen (kesä 2017). Tällä hetkellä
käydään neuvotteluja eri ohjelmistotoimittajien kanssa, miten parhaiten
saataisiin toimimaan meidän kannalta RingCentre, tulospalvelun,
lisenssijärjestelmän ja taloushallinnon rajapinta.
Varainhankinnan keinot, tavoitteet ja vastuut: Keskusteltiin uudesta tavasta
toimia, jossa pyritään löytämään kolmen eri tason henkilö /
yrityskumppaneita. Maajoukkueen varainhankintaan pitää löytää keinoja
yhdessä kentän kanssa. Pohdittiin tapaa, jolla seurojen edustusjoukkueet
saataisiin liitettyä tähän kampanjaan.
Talousarvioehdotus vr 2: Käsiteltiin talousarvioehdotus. Merkittävämpi liiton
osuuden korotus 20 € (liitteen mukaan) ehdotetaan tehtäväksi niihin ryhmiin,
jotka kuuluvat Tie Huipulle –ohjelmaan (A, BC-ice card). Suhteuttaen niin että
A-lisenssillä merkittävin nousu. Kokonaiskorotus on 3 € / lisenssi, pois lukien
ringette- ja luistelukoululisenssit. ABC lisenssien korotus tuo 14 0000 €.
Odotetaan kaukalopallon lajiryhmän kommentteja ja käsitellään sen jälkeen
talousarvio ja toimintasuunnitelma samalla kertaa syyskokoukselle
esitettäväksi. Kokouksessa käsiteltiin vertailu neljän eri lajin osalta
lisenssimaksuja ja todettiin että meidän hinnat ovat vielä alhaisia muihin
samankokoisiin lajeihin verrattuna.
Jäsenasiat: Spinning Boys pyytää eroa liiton jäsenyydestä, koska heillä ei ole
toimintaa tällä kaudella. Liittohallitus hyväksyi eroanomuksen.
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Kurinpidon mallisäännöt: Kurinpidon mallisäännöt tulee olla valmiina
joulukuussa 2016. Kurinpitosäännöt valmistelevat kilpailupäälliköt ja
kurinpitoryhmät.
Työryhmien kuvaukset: Työryhmien kuvaukset laitettiin luettavaksi vielä
liittohallituksen jäsenille sekä THT:lle. Vahvistetaan ohjeistus seuraavassa
liitohallituksen kokouksessa. Tarkentaa pitää eri työryhmien työtehtävissä sitä
että mitä työryhmä voi todellisuudessa päättää ja missä se toimii
valmistelijana.
Lajiryhmien kuulumiset
Ringette: Todettiin muistio saapuneeksi. Rajapyykki-palkinnot koettiin hyväksi
ja ne tulisi jakaa niille henkilöille palautuvasti, joilla on merkittävä määrä SMsarjapelejä pelattuna. ETT tekee esityksen tuomareiden osalta ja
kilpailupäällikkö laatii tästä ohjeistuksen ja tiedotteen SM-sarjajoukkueille.
IRF kuulumiset: Todettiin että seuraavien MM2017 kilpailujen kisakaupunki on
vahvistettu.
Kaukalopallo : Seuraava lajiryhmä 12.10.2016 Jyväskylä.
Muut asiat: Ari Huttunen on lupautunut olemaan ehdolla liiton
puheenjohtajaksi jatkokaudelle. Minna Lallukka ei tule jatkamaan
liittohallituksen jäsenenä. Ari Huttunen selvittää Jussi Voutilaisen tilanteen,
joka on myös erovuorossa. Päätettiin laittaa avoin haku avoinna oleviin
hallituspaikkoihin.
Mitalihankinnat tullaan kilpailuttamaan syksyn aikana.

