Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 3/2017
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8.6.2017 klo 15.17
SKRL ry toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki
Lepistö Jari (Länsi-Suomen alue)
Kontto Laura (etäyhteydellä)
Salenius Marja
Tuokko Annamari
Viro Miia
Voutilainen Jussi
Markkanen Merja (toimisto)
Reiman Päivi (toimisto)
Virtanen Matti (toimisto)

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Marja Salenius avasi kokouksen ja toivotti uudet lajiryhmäläiset tervetulleeksi. Kokous
todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja ja kirjataan sähköpostikokousten
päätökset
Todettiin sähköpostikokouksella, että Ice cardien korotukset (liiton osuus) olivat
syyskokouksen linjan mukaisesti ja annettiin toimistolle tehtäväksi määritellä
vakuutuksellisten Ice cardien vakuutusosuus.
Hyväksyttiin sähköpostikokouksella Lounais-Suomen ja Häme-Pohjanmaan ehdotus
alueiden yhdistymiseksi yhdeksi Länsi-Suomen alueeksi.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Lajiryhmän järjestäytyminen
Valittiin uuden lajiryhmän puheenjohtajaksi Laura Kontto, varapuheenjohtajaksi Marja
Salenius ja sihteeriksi toimiston henkilökunta kiertävällä vuorolla.
5. Päätöksenteko
Keskusteltiin liiton päätöksentekoprosessista. Todettiin, että halutaan siihen enemmän
läpinäkyvyyttä, isoihin muutoksiin riittävät siirtymäajat ja laajempi näkemys isommalla
joukolla valmistelemaan asioita. Toivottiin, että alueet järjestäisivät keskustelutilaisuuksia
isoimmista muutoksista. Päätöksenteon jälkeen toivotaan, että sitä kunnioitetaan.
Keskusteltiin siitä pitäisikö pyydetyt kommentit kerätä seuroista kootusti esim.

puheenjohtajien kautta, jotta yksittäisten ääni ei vääristäisi kentän näkemyksiä. Liäksi
todettiin, että tiedottamista on lisättävä.
6. Palaute puheenjohtajien tilaisuuksista ja seurakokouksesta
Käytiin läpi seurojen puheenjohtajien alueellisissa tilaisuuksissa (liite1) sekä
seurakokouksessa (liite2) tullutta palautetta jäsenseuroilta.
Kilpailutyöryhmä sai tehtäväkseen arvioida uudelleen kasvattarahan, B-ikäisten REOn
sekä sarjaan ilmoittautumisen ajankohdan koulujen pääsykoetulosten vuoksi.
Sovittiin, että jokainen työryhmä ottaa omaa tehtävää koskevan puheenjohtajien
tilaisuuksissa tulleen palautteen käsiteltäväksi.
7. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.
Sovittiin, että jokainen työryhmä tarkistaa omat työryhmäkuvaukset ja lisää / tarkentaa
työryhmän tiedottamisvastuut; kuka, kenelle ja mitä.
Harrastetyöryhmä HT
Anne Ahoniemi ja Merja Markkanen pitivät työryhmän käynnistyskokouksen 5.6.2017.
Lajimarkkinointityöryhmä LMT
Laura Kontto ja Merja Markkanen pitivät työryhmän käynnistyskokouksen 22.5.2017.
Työryhmään avoin haku 15.6. saakka.
Kilpailutyöryhmä KT
Talous- ja hallintotyöryhmä THT
Tie Huipulle –työryhmä MJT
Työryhmä kokoontui 24.4.2017
Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä ETT
Kurinpitoryhmä KR
8. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Toiminnanjohtajan paikkaan on tullut 14 hakemusta.
9. 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 Länsi-Suomen alue (LS Alue)
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
10. IRF:n kuulumiset ja päätökset

Ei kuulumisia.
11. Muut asiat
Ei muita asioita.
12. Seuraava kokouspäivä
Seuraava lajiryhmän kokous pidetään 15.8.2017 klo 17.00 liiton toimistolla.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.29
Vakuudeksi:

Marja Salenius
Puheenjohtaja

Merja Markkanen
Sihteeri

