TIEDOTE SKRL RY:N LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSISTA 1-3/2020
Kokous 1/2020 Helsingissä 17.1.2020
Liittohallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Roope
Toivolan ja nimesi työvaliokunnan, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja Håkan Malmlund sekä sihteerinä toiminnanjohtaja.
Hallitus tarkasteli selvitysryhmän työtä ja totesi sen etenevän suunnitellulla tavalla.
Molempien lajien lajiryhmien kokoonpanot vahvistettiin. Selvitystyön tähänastiset
tulokset on saatettu lajiryhmien tietoon.
Hallitus hyväksyi talousohjeen päivityksen, jonka yhteydessä tehtiin pieni muutos
eräisiin kilometrikorvauksiin. Hallitus päätti siirtää ringeten maailmanmestaruuden
2019 voittaneen joukkueen palkitsemiset lajiryhmän käsiteltäviksi.
Kokous 2/2020 Helsingissä 25.2.2020
Liittohallitus vahvisti Nina Sundellin valinnan ringeten U21 maajoukkueen
valmentajaksi. Ringeten naisten maajoukkuevalmentajan hakuprosessin todettiin
jatkuvan.
Hallitus vahvisti Suomen Kaukalopalloliiton ja Suomen Ringetteliiton aktivointiin
liittyvän maksuohjeen ja hyväksyi omalta osaltaan liitteen sisällön. Maksuohje
toimitetaan SKPL ry:lle ja SRiL ry:lle hyväksyttäviksi.
Selvitysryhmä esitteli raportin valmistumistilanteen. Raportti on viivästynyt johtuen
asiaan liittyneistä ennakoimattomista lisäselvitystarpeista. Hallitus päätti, että työ
saatetaan loppuun nimetyn selvitysryhmän toimesta eikä tässä vaiheessa tarvita
ulkopuolista selvitystahoa. Selvitystyön valmistuttua se luovutetaan SKRL:n, SKPL:n ja
SRiL:n hallituksille. Näiden toimijoiden kesken käydään kolmenvälinen keskustelu
ennen hallituksen esitystä liittokokoukselle.
Esiteltiin Urheilun oikeusturvalautakuntaan tehty valitus liittohallituksen
päätöksestä. Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle toimiston työtilanteeseen,
vuosilomiin ja kehityskeskusteluihin liittyvät asiat.
Liiton kevätkokous päätettiin järjestää yhdessä seuraseminaarin ja palkintogaalan
kanssa 25.4. Scandic Aviacongressissa Vantaalla.
Kokous 3/2020 Helsingissä 17.3.2020
Liittohallitus vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka valmistaudutaan esittelemään
kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Samalla hyväksyttiin ja kirjattiin vuoden 2020
budjetoinnin yksityiskohtaiset perusteet kustannusten ja varojen lajikohtaista
eriyttämistä varten.

Selvitysryhmä luovutti raporttinsa hallitukselle. Luovutuksen yhteydessä esiteltiin
yksityiskohtaisesti liiton varojen muodostuminen lajeittain vuodesta 2013 alkaen ja
vuoden 2019 tilinpäätöstiedot mukaan lukien. Raportti jaetaan edellisen kokouksen
päätöksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan sen jälkeen, kun yhteinen
keskustelutilaisuus on pidetty.
Hallitus kirjasi 12.-13.3. pidetyn sähköpostikokouksen päätökset samaan
pöytäkirjaan. Tuolloin hallitus päätti koronavirusepidemian takia keskeyttää ringeten
ja kaukalopallon kilpailu- ja toimintakauden. Liiton jäsenet informoitiin päätöksestä
välittömästi. Poikkeuksellisesta päätöksestä aiheutuneita seurannaisvaikutuksia
arvioidaan sekä hallituksessa että lajiryhmissä ja hallitus vahvistaa tarpeen mukaan
lajiryhmien päätökset. Hallitus päätti palauttaa sellaiset lisenssi- ja
osallistumismaksut, mitkä kohdentuivat peruutettuihin turnauksiin.
Hallitus varautui siirtämään tulevia, toistaiseksi peruuttamattomia tapahtumia, kuten
kevätkokousta. Yleistilannetta seurataan pyrkien ensisijaisesti varmistamaan
osallistujien terveys. Etätyöskentelyä ja etäosallistumista lisätään.
Hallitus päätti SuomiSport-palvelun käyttöönotosta ja hyväksyi siihen liittyvät
budjetin ulkopuoliset kustannukset. Muutos toteutetaan ennen seuraavaa kautta.

