Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 5/2018 - Pöytäkirja
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Ke 12.9.2018 klo 17:00
Liiton toimisto, Hämeentie 105, Helsinki
Ahoniemi Anne
Isokuusela Kati (skype)
Kontto Laura (skype, poistui 18:50))
Salenius Marja, pj
Voutilainen Jussi
Passila Mika (Etelä-Suomi pj)
Markkanen Merja (tsto)
Piiponniemi Markku (tsto)
Reiman Päivi (tsto)
Virtanen Matti (tsto)

Poissa:

Lepistö Jari (Länsi-Suomi)
Pylvänäinen Petri (Itä-Suomi)
Liimatainen Miia

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous 17.05
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin pöytäkirja ja hyväksyttiin 3 kpl (kesäkuun, heinäkuun ja elokuun) s-postikokouksien
pöytäkirjat. Liitetään nämä tähän pöytäkirjaan.
3. Kokouksen esityslistan
Hyväksyttiin esityslista
4. Budjetin seuranta 2018
Käytiin läpi saatuja kustannuspaikkaraportteja.
-Toivottiin toimiston tai THT:n käyvän läpi tilikarttaa ja yksinkertaistavan sitä.
-Toivottiin seuroille ohjeistusta koskien erotuomaripalkkioiden maksamista
5. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019
2019 Budjetin ja toimintasuunnitelman aikataulutus
vko 38 budjettiesitykset työryhmiltä
vkot 39-40 Lajiryhmä / THT hyväksynnät esityksiin. THT tekee samalla alueiden budjetit
laajennetulla kokoonpanolla. Sovittiin ke 26.9.2018 ringeten lajiryhmän budjettikokous
Kisakalliossa.
vko 41 hallituksen kokous budjettiesityksestä päättäminen
vko 43 syyskokous budjettipäätös

6. Aluetyöryhmien sijainti SKRL:n organisaatiossa
Käytiin alustavaa keskustelua aiheesta. Päätettiin että kokouksessa nro 7 keskustellaan aiheesta
laajemmin ja että aluetyöryhmät keskustelevat aiheesta ennakkoon ja tuovat esityksen tuohon
kokoukseen.
7. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Veera Lempiäisen ja Kari Lahden pääkouluttajasopimukset tehty
b. Harrastetyöryhmä (HT)
c. Kilpailutyöryhmä (KT)
C-SM myönnettiin Hyvinkäälle + poikkeuslupa käsittelyjä
d. Kurinpitoryhmä (KR)
Ei mitään
e. Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Ei mitään
f. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Ei mitään
g. Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Työn alla on ollut seuraavan kauden budjettisuunnittelua sisältäen kisamatkan
Kanadaan.
Laura Kontto poistui 18:50
8. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Seuraava kokous on 17.9.2018
9. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Ringeten Etelä-Suomen alue (ES Alue)
Seuraseminaarissa 45 osallistujaa, seurakokous on pidetty ja uudet jäsenet ovat Sanja
Hovilainen ja Tuulia Saario. Erotuomarikerhon kerhoraha hyväksyttiin.
Kokouksissa on käsitelty alkavan kauden poikkeuslupa-asioita sekä sarjajärjestelyitä.
10. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Prahassa pidettiin valmentaja ja erotuomarikoulutuksia heinäkuun lopulla sekä perinteinen
kansainvälinen turnaus. MM-kisojen kisapaikkapäätös saadaan syyskuun lopulla.
11. Muut asiat
Ei muita asioita
12. Seuraava kokouspäivä
26.9.2018 Kisakallion Urheiluopisto
13. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19:23

