Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 2/2017

Aika:
Paikka:

20.3.2016 klo 17.30
SKRL ry toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki

Läsnä:

Katriina Keskitalo
Marja Salenius
Annamari Tuokko
Salla Mäkelä
Merja Markkanen
Matti Virtanen
Päivi Reiman

Poissa:

Laura Kontto
Timo Himberg

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja ja kirjataan sähköpostikokousten päätökset
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin sähköpostikokoukset 6. - 9.3.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Liiton tarkennettu budjetti ja taloustilanne
Salla Mäkelä kävi läpi tarkennetun budjetin ja taloustilanteen.
5. C-SM-turnauksen jatko
Käsiteltiin Rauman Lukolta tullutta kirjettä koskien C-nuorten kilpailutoimintaa.
Päätettiin tehdä C-SM-turnaukseen osallistuville joukkueille kyselyt vanhoja kyselyitä peilaten
(pelaajat ja toimihenkilöt erikseen). Markka tekee kyselyn. Käsitellään kyselyn tulokset
lajiryhmässä ja päätetään sen jälkeen, onko tarvetta muodostaa erillinen työryhmä
käsittelemään asiaa.
6. ETT:n esitys erotuomaripalkkioista kaudelle 2017-2018
Hyväksyttiin ETT:n esitys (liite).
7. Luistelukoulu – F- ja G-junioreiden lisenssiasia
Kustannusvaikutuksen takia ei oteta käyttöön.

8. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Juniorista aikuiseksi –työryhmä JAT: ei kokouksia
b. Kilpailutyöryhmä KT: asiantuntijatyöryhmä SM/Ykkössarjojen kehittämiseen vireillä,
käsitelty yksi yi-anomus C-SM-turnaukseen (hylätty), Kilpailutoiminnan kuvaus 17-18
hyväksyttiin, C-SM-turnaus järjestetään keväästä 2019 alkaen Vierumäellä.
c. Talous- ja hallintotyöryhmä THT: hallinto-ohjeeseen esitetään muutosta, että
aluetyöryhmien pj:t ovat täysivaltaisia lajiryhmän jäseniä. Lajiryhmä esittää että he
ovat jäseniä, mutta liittohallitus päättäköön saavatko ääni-oikeuden.
d. Tie Huipulle –työryhmä MJT: Käytiin läpi ensi kaudesta lähtien voimassa olevat Tie
Huipulle ohjelman valmennusryhmien nimet: Naisten maajoukkue, U21 Nuorten
maajoukkue ja U18 Juniorimaajoukkue. Vanhemmalle C-ikäryhmälle järjestetään
seuraesitysten pohjalta Timanttileiri. Tänä vuonna leirille osallistuvat 2002 syntyneet
pelaajat.
Esiteltiin Yläkoululeiritys mahdollisuutta Kisakallion urheiluopistolla. Pyritään saamaan
ringetelle ensi kaudeksi vähintään yksi ryhmä leiritykseen mukaan.
e. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä ETT: välierä- ja finaalituomarit valittu,
syksyn koulutusasioista keskusteltu
f. Kurinpitoryhmä KR: yksi tapaus käsitelty
9. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Pöytäkirja tullut jakoon.
10. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Jokaisessa lajiryhmän kokouksessa nostetaan esille tärkeät asiat alueiden pöytäkirjoista. Pöytäkirjat
liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi. Alueen sihteeri toimittaa pöytäkirjat Päivi Reimanille, joka
jakaa ne edelleen liittohallitukselle, lajiryhmille ja toimihenkilöille.

Ringeten Etelä-Suomen alue (ES Alue)
Ringeten Lounais-Suomen alue (LS Alue)
Ringeten Häme-Pohjanmaan alue (HP Alue)
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
11. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Ei kuulumisia.
12. Muut asiat
Laitetaan yleiseen hakuun D-junioreiden Suurturnaus kaudelle 17-18.
Hyvinkää Ringette on uusi sinettiseura.
13. Seuraava kokouspäivä
Torstaina 8.6. klo 15.00 uudet lajiryhmät ja liittohallitus.
14. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 20.14.

Katriina Keskitalo
Lajiryhmän puheenjohtaja

Päivi Reiman
kokouksen sihteeri

