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Viro Miia
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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään muihin kohtiin osallistuminen liittohallituksen kokouksiin. Hyväksyttiin esityslista.
4. Työlistalla olleet asiat:
Ikäluokkamuutoksen työryhmän jäsenet
Keskusteltiin perusteellisesti ikäluokkamuutoksesta. Ei nähty tarvetta asian eteenpäinviemiseen
eikä näin ollen työryhmän perustamiseen.

Työryhmien budjetit ja toimintasuunnitelmat
Lajimarkkinointi-, Harraste-, Tie Huipulle - ja ETT -työryhmät ovat tehneet 2018 budjetit.
Budjetin seuranta
Alueet toivovat jatkossa 3 kuukauden välein kustannuspaikkaseurantaa budjetointia varten.
Lajiryhmä toivoo kustannuspaikoittain seurantaa lajiryhmän kokoukseen aina jatkossa.
5. Alueiden seuraseminaarien kuulumiset
Käytiin läpi alueiden seuraseminaareissa seuroilta kerätyt palautteet. Merkittiin selvitettäviin
asioihin vastuuhenkilöt.
6. KT:n työryhmäkuvaus
Kilpailutyöryhmän kuvausta on muutettu. Lajiryhmä ja alueiden sarjapäälliköt ovat sen
hyväksyneet. Laura Kontto laittaa kuvauksen vielä sähköpostilla hyväksyttäväksi
liittohallitukselle.
7. Lahti Ringeten valitus KT:n päätöksestä / Aino Uotila
(Syntynyt 2000, yli-ikäisyyslupahakemus CSarjaan)
Päätettiin pitää Kilpailutyöryhmän päätös voimassa tuloksella 2-1.
8.

Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Budjetti on tehty.
b. Harrastetyöryhmä (HT)
Ensimmäinen kokous tulossa 2.10. Budjetti tehty.
c. Kilpailutyöryhmä (KT)
Käsitellyt poikkeuslupia ja työstänyt kilpailutyöryhmän kuvausta. Lisäksi pidetty palaveri
sarjamuutostyöryhmän kanssa ja lähetetty ehdotus naisten kilpasarjoista naisten
kilpasarjaseuroille kommentoitavaksi.
d. Kurinpitoryhmä (KR)
Ei kokouksia.
e. Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Budjetti tehty.
f. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Ensimmäinen kokous tulossa 28.9. Työryhmän puheenjohtajana toimii Olli Lehtonen.
g. Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Budjetti tehty. MM-kisaprojekti aikataulussa ja budjetissa.
9.

SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
• Kasvattajaraha
Käsittely jatkuu liittohallituksessa.
• Ykkössarjamuutos
Ei käsitelty.

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 Itä-Suomen alue (IS Alue)
Ringeten Länsi-Suomen alue (LS Alue)
Pöytäkirjat jaettu.
11. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Tsekit eivät järjestä vuoden 2019 MM-kisoja. Kanada on halukas järjestämään ne. Muiden
maiden pitää 15.10.2017 mennessä ilmoittautua, jos haluavat järjestää ne.
12. Muut asiat
Osallistuminen liittohallituksen kokouksiin
Päätettiin, että lähtökohtaisesti lajiryhmän puheenjohtaja osallistuu jatkossa liittohallituksen
kokouksiin.
Matkalaskut
Jatkossa matkalaskut tarvitaan viisi päivää ennen kuukauden loppua.
13. Seuraava kokouspäivä
Päätettiin pitää seuraava kokous to 2.11.2017 klo 17.00.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.

Laura Kontto
Puheenjohtaja

Merja Markkanen
Sihteeri

