SKRL RY:N LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSET 14-20/2019
Hallituksen kokous 14/2019 (15.10.2019)
Hallitus käsitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman
valmistelutilannetta ja antoi perusteet työn jatkamiselle. Osana
syksyn liittokokouksen valmisteluja käsiteltiin myös SKRL:n uusien
toimintasääntöjen mukaisesti tarkistettu hallintosääntö ja
vahvistettiin se esitettäväksi liittokokouksen hyväksyttäväksi.
Hallitus tarkasteli toiminnanjohtajan valintaprosessia ja valtuutti
puheenjohtajan jatkamaan sitä suunnitellulla tavalla.
Kokousta informoitiin ringeten viestinnän kehittämishankkeesta, joka
keskittyy sosiaalisen media tehostettuun hyödyntämiseen.
Hallitus noteerasi jäsenensä Harri Lautalan poikkeuksellisen
panoksen hänen toimittuaan kaukalopalloerotuomarina yhteensä
4000 ottelussa.
Hallituksen sähköpostikokous 15/2019 (23.-24.10.2019)
Hallitus valtuutti puheenjohtajan tekemään Anu Pitkäsen kanssa
työsopimuksen SKRL:n toiminnanjohtajan tehtävän täyttämiseksi.
Hallituksen sähköpostikokous 16/2019 (25.-27.10.2019)
Hallitus päätti tilinkäyttöoikeuksista ja liiton luottokorttien
kohdentumisista.
Hallituksen kokous 17/2019 (6.11.2019)
Hallitus päätti jatkaa Marja Saleniuksen vt. toiminnanjohtajuutta
31.12.2019 saakka ja SKRL:n osallistumisen Suomen urheilun eettisen
keskuksen (SUEK) toimeenpanemaan harrastajakyselyyn.
Hallitus tarkasteli liittokokouksen hyväksymän hallintosäännön
kohdan ”valitusasiat” sanamuotoja ja totesi tarpeen täsmentää
asianomaista kohtaa. Hyväksyttiin seuraava menettelytapa, jota
käytetään, kunnes hallintosäännöt on täsmennetty näiltä osin:
”Mikäli tulee kurinpitopäätöksistä olevia valituksia osoitettuna
liittohallitukselle, hallitus ohjaa ne liiton kurinpitäjälle. Mikäli valitus
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tulee liiton kurinpitäjän päätöksestä, ohjataan valitus Urheilun
oikeusturvalautakunnalle.” Täsmennys on tarpeen siksi, ettei
liittohallitus kuulu kurinpitoasioita käsitteleviin elimiin.
Hallitus hyväksyi työsuunnitelman liittokokouksen antamalle erilliselle
selvitystehtävälle, joka koski SKRL:n purkamisen edellytyksiä.
Hallitus linjasi periaatteet, joilla vastataan kysymyksiin ringeten
ikäluokkaansa nähden ala-ikäisten harrastajien pelaamisoikeuksiin
liittyen. Kaukalopallon lajiryhmä vuodelle 2020 hyväksyttiin.
Hallituksen sähköpostikokous 18/2019 (13.-17.11.2019)
Hallitus hyväksyi SKRL:n strategian vuodelle 2020. Strategia kuvaa
tavoitteet siinä mahdollisessa tilanteessa, jossa liiton purkautuminen
itsenäisiksi lajeiksi toteutuisi.
Hallitus päätti ilmoittaa Kansainväliselle ringetteliitolle (IRF) olevansa
valmis ottamaan tarvittaessa järjestettäväkseen ringeten MM-kisat
Suomessa vuonna 2021. Vuoroluettelon mukaan kisat on suunniteltu
järjestettäväksi Tsekin tasavallassa, mutta varmuutta kisojen
järjestelykyvystä maassa ei ole saavutettu.
Hallituksen sähköpostikokous 19/2019 (18.-25.11.2019)
Hallitus käsitteli Helsinki Ringette ry:n ja Merikarvian Jääurheilijat ry:n
valituksen ringeten kilpailutyöryhmän päätöksestä. Hallitus katsoi,
että kilpailutyöryhmä on tehnyt päätöksensä ringeten
kilpailusääntöjen mukaisesti, eikä täten nähnyt perusteita muuttaa
päätöstä.
Hallituksen kokous 20/2019 (9.12.2019)
Hallitus tarkasteli SKRL:n virallisia sähköpostiosoitteita (@skrl.fi) ja
päätti rajoittaa tunnuksen käytön liiton virallisiin toimijoihin sekä
samalla lakkauttaa ulkopuoliset osoitteet 1.1.2020 mennessä.
Hallitus käsitteli Espoon Kiekkoseura ry:n valituksen ringeten
kilpailutyöryhmän päätöksestä. Hallitus katsoi, että kilpailutyöryhmä
on tehnyt päätöksensä ringeten kilpailusääntöjen mukaisesti, eikä
täten nähnyt perusteita muuttaa päätöstä.
Hallitus arvioi liittokokouksen antaman selvitystehtävän vaihetta.
Puheenjohtaja kiitti liittohallitusta ja liiton toimistoa kuluneesta
vuodesta, korostaen sen poikkeuksellisuutta ja henkilöstön
venymistä liiton tärkeimpien tehtävien toteuttamisessa.
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