Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 4/2017
Aika:
Paikka:

15.8.2017 klo 17:00
SKRL ry toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki

Paikalla

Ahoniemi Anne
Kontto Laura
Salenius Marja
Tuokko Annamari (etäyhteydellä)
Viro Miia
Voutilainen Jussi (etäyhteydellä)
Ari Huttunen, SKRL pj
Toimisto:
Markkanen Merja
Reiman Päivi
Virtanen Matti
Markku Piiponniemi

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin 17.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin pöytäkirja
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä muihin asioihin Tulkinta yli-ikäisyyksistä harrastesäännöissä.
4. Uuden toiminnanjohtajan esittäytyminen
Toiminnanjohtaja Markku Piiponniemi esittäytyi lajiryhmälle
5. Työlistalla olleet asiat:
- Tiedottaminen & viestintä - toimisto miettii ratkaisuja päätöksenteon informoimiseen
- Puheenjohtajailtojen palautteiden käsittely työryhmittäin – palautteista on keskusteltu eri
työryhmissä pitkin kesää ja aiheisiin palataan vielä tulevaisuudessakin.
Ikäluokkamuutoksen osalta lajiryhmän tulee päättää uusi työryhmä käsittelemään asiaa.
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
-

Kasvattajaraha-asia - hallitus käsittelee asiaa

-

-

-

B-ikäisten REO – sääntö pidettiin saman sisältöisenä kuin kolmena aiempana kautena,
perusteluina, nykysääntöjen REO- ja pelaajasiirtosäännöt riittävät turvaamaan kilpa- tai
harrastepelaajan urapolun.
Sarjaan ilmoittautumisen ajankohdan myöhäistämis asialle ei katsottu olevan riittäviä
perusteita, sillä sarjaohjelmat tulee pystyä tekemään nykyisellä aikataululla. Asiassa
painavampina syinä nähdään kunnalliset jäänjakoaikataulut ja muiden lajien sarjaohjelmien
sekä kilpailukalenterien rakentuminen samassa aikataulussa kuin ringetessä.
Työryhmien työryhmäkuvaukset, työn alla, työ jatkuu.

6. Vuosikello
2018 Toimintasuunnitelmien ja budjettien tekeminen tulee aloittaa työryhmissä. Esitykset
suunnitelmasta ja budjetista tulee lähettää toiminnanjohtajalle ennen seuraavaa lajiryhmän
kokousta.
7. Strategia Sinistä vetovoimaa 2015-2019
Työryhmiä kehoitettiin tarkastelemaan strategiaa miettiessään toimintasuunnitelmaa 2018
8. Nokian Urheilijat / Titta Toimisen ali-ikäisyyslupa
Puheenjohtaja esitteli asian lajiryhmälle. Päätettiin että, valitusta ei käsitellä. Vain jäsenseura
voi valittaa työryhmän päätöksistä.
9. Keskustelua ”Kerhottomista erotuomareista”
ETT:n puheenjohtaja herätti keskustelua aiheesta erotuomareista, jotka eivät kuulu mihinkään
erotuomarikerhoon. Asia aiheuttaa mahdollisesti kurinpidollisia ongelmia ja mahdollisesti
kerhojen edunvalvontatyöstä nauttivia vapaamatkustajia.
Keskustelun pohjalta lajiryhmä esittää ETT:lle ratkaisuksi että liiton ja sen alueiden
ringettesarjoissa käytetään vain erotuomarikerhoihin kuuluvia tuomareita.
10. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Kokous 12.6
Erotuomareiden verotusasiat. Seurojen erotuomareille maksamien korvausten
toimintatavat verotukseen liittyvien asioiden kohdalla ovat kirjavia. Toimisto miettii
ohjeistuksen asiaan syksyn 2017 aikana.
b. Harrastetyöryhmä (HT)
Työryhmän kokoonpano on nimetty Anne Ahoniemi, Annukka Hämäläinen, Nina
Sundell, Taija Heimovirta-Vavuli, Jenni Haataja, Merja Markkanen
c. Kilpailutyöryhmä (KT)
2 kokousta poikkeuslupa-asioita sekä yksi sarjasta luopuminen
d. Kurinpitoryhmä (KR)
Ei kokouksia

e. Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Kokous 12.8
f. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Ei kokouksia
g. Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Ei kokouksia
11. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Toiminnanjohtaja rekrytointi ja valinta on saatu päätökseen.
Kasvattajarahasäännön poistumisesta on tehty selvityspyyntö, joka on käsittelyssä.
Ykkössarjan sarjastaluopumistapauksen johdosta kolminkertaisen sarjamallin mahdollisuuden
tutkiminen on ollut esillä kokouksessa.
12. 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.

13. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Kesän aikana ei ole ollut kokouksia. Seuraava kokous 24.8.2017.
14. Muut asiat
Tulkinta kilpailusääntöjen kohtaan D1.4
Päätettiin, että sääntökohta koskee sääntöjen mukaisia yli-ikäisiä pelaajia. Sääntö ei koske
pelaajia, joille on poikkeusluvalla haettu ja myönnetty yli-ikäisyys.
15. Seuraava kokouspäivä
21.9.2017 klo 17.00
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30
Vakuudeksi:

Laura Kontto
Puheenjohtaja

Matti Virtanen
Sihteeri

