Tiedote SKRL:n liittohallituksen kokouksista 4-8/2020

2.4.2020 liittohallituksen etäkokous 4/2020
Liittohallitus liitti pöytäkirjaan Koronaviruksen johdosta ennenaikaisesti päätetyn
sarjakauden sijoitusratkaisut. Päätökset tehtiin poikkeuksellisten olojen vallitessa
sähköpostikokouksissa 19.-20.3.2020. Päätöksistä tiedotettiin erikseen.
Liittohallitus käsitteli myös päätöksistä saatuja palautteita, mukaan lukien niitä
koskevat valitukset. Hallitus velvoitti laatimaan vastaukset valituksiin ja ohjaamaan
mahdolliset liittohallituksen päätöksiä koskevat valitukset Urheilun
oikeusturvalautakuntaan.
Liittohallitus päätti muuttaa kevään liittokokouksen ajankohtaa sekä muita samaan
ajankohtaan sijoitettuja tapahtumia, kuten palkintogaalaa, myöhemmin pidettäväksi.
Samassa yhteydessä peruttiin kesäkuun kesäleiri ja linjattiin palkatun henkilöstön
työtehtävien hoitoon ja vuosilomiin liittyvät periaatteet.
Liittohallitus käsitteli vuoden 2019 toimintakertomusta ja hyväksyi sen
pääkirjoituksen. Tämän ohella hallitus käsitteli kevätkokouksen perusaineistoja.

23.4.2020 liittohallituksen etäkokous 5/2020
Liittohallitus vahvisti Pasi Katajan valinnan ringeten naisten maajoukkueen
päävalmentajaksi.
Hallitus tarkasteli vuoden 2020 budjettia ja totesi, ettei siihen kohdistu välittömiä
muutostarpeita. Koronaviruksen seurauksena perutut tapahtumat suunniteltiin
siirrettäväksi myöhempiin ajankohtiin, mikäli tilanne sen mahdollistaisi. Liittohallitus
hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen.
Liittohallitus hyväksyi SKRL:n, Suomen Kaukalopalloliiton ja Suomen Ringetteliiton
kanssa tehdyn kolmenvälisen sopimuksen. Sopimus kattaa muun muassa
rahavarojen jaon SKRL:n mahdollisessa purkamistilanteessa. Liittohallitus hyväksyi
myös hallituksen esityksen liiton purkamisesta esiteltäväksi kevään liittokokoukselle.
Esitystä käsiteltiin kahdessa hallituksen kokouksessa ja se on niin ikään kaikkien
kolmen liiton hyväksymä.
Puheenjohtaja valtuutettiin pyytämään ministeri Lauri Tarastilta lausunto liiton
purkamisen valmisteluista ja siihen liittyvistä asiakirjoista.
Hallitukselle esiteltiin OKM:n myöntämät seuratuet ja vuoden 2020 palkankorotukset.
Hallitus päätti korotusten jakoperiaatteet. Henkilöstöasioissa todettiin myös, ettei vielä
ole tarvetta pohtia henkilöstöön kohdistuvia erityistoimia Koronaviruksen
seurannaisvaikutusten johdosta.
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18.5.2020 liittohallituksen etäkokous 6/2020
Liittohallitus päätti järjestää kevään liittokokouksen 6.6.2020. Kokouksen
puheenjohtajaehdokkaaksi päätettiin pyytää oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertolaa
kokouksen menettelytapojen lainmukaisuuden varmistamiseksi.
Liittohallitus päätti, ettei kevätkokoukselle esitetä tarkennettua budjettia, koska
todettua tarkentamistarvetta ei ole. Mikäli kevätkokous päättäisi liiton purkamisesta,
laadittaisiin tarkennetut budjetit päätöksen perusteella.
Liittohallitukselle esiteltiin ministeri Lauri Tarastin lausunto. Lausunnossa todettu pieni
asiavirhe todettiin selvitettäväksi ministerin kanssa.
Liiton mahdollisen purkamisen järjestelytarpeista todettiin pidettävän kirjaa. SKRL:ää
koskevat menettelytavat ratkaistaan liittohallituksen kokouksissa. Liittohallitus
keskusteli siitä, miten liiton sääntöjä ja menettelytapoja voitaisiin soveltaa
vastaanottavien liittojen mahdollisesti käynnistäessä toimintaansa ja päätti suositella
näiden pitämistä mahdollisimman samanlaisina kauden 2020-2021.
Kaukalopallon keväältä peruuntuneet turnaukset todettiin voitavan järjestää syksyllä
2020.
Liittohallitukselle esiteltiin Ilves ry:n Urheilun oikeusturvalautakunnalle tekemä valitus
sarjakauden päättymiseen liittyvistä päätöksistä. Vastineen laatimisesta päätettiin.
Hallitukselle esiteltiin ehdotus ringeten vuoden 2021 maailmanmestaruuskisojen
otteluformaatista. Hallitus puolsi ehdotusta.

11.6.2020 liittohallituksen etäkokous 7/2020
Liittohallitus vahvisti sähköpostikokouksessa 1.-3.6.2020 tehdyt täsmennykset
kevätkokouksen esitysaineistoihin.
Liittohallitus käsitteli muutoksia taloushallinnon järjestelmiin ja toimiin. Niihin liittyivät
paitsi teknisten järjestelmien vaihto, myös kaikkien kolmen liiton talouden seuranta.
SKRL vastaa taloushallinnon kustannuksista kaikkien kolmen osalta vuoden 2020
loppuun saakka.
Liittohallitus velvoitti toiminnanjohtajan laatimaan suunnitelman palvelusopimusten
lakkauttamiselle tai siirrolle vastaanottaville liitoille. SKRL:n purkamiseen liittyen
laaditaan kolmenvälinen sopimus, mikä sisältää talouteen ja henkilöstöön liittyvät
keskeisimmät toimeenpantavat asiat. Samalla hyväksyttiin Håkan Malmlund
toimimaan hallituksen puolesta purkamisen selvityshenkilönä.

24.-25.6.2020 liittohallituksen sähköpostikokous 8/2020
Liittohallitus hyväksyi kolmenvälisen sopimuksen SKRL:n purkamisen
toimeenpanosta. Toiminnanjohtaja valtuutettiin sopimaan taloushallintojärjestelmän
muokkaamisesta muutostilanteeseen sopivaksi, ja Håkan Malmlund valtuutettiin
allekirjoittamaan kolmenvälinen sopimus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

2

