Hallituksen kokous 4 / 2015

Pöytäkirja

Aika: torstai 19.3.2015, klo 20.00
Paikka: Skype – puhelinkokous
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Läsnä yht.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.11.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Ville Halme.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen
jäsenestä.
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4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin että pöytäkirja 3/2015 on matkalla toimistolle.
5 Sähköpostipäätöksen hyväksyminen - MM-mitalistien kukitus
Esitys: Niina Konttaniemi hankkii Taivalkosken SM-kilpailuihin kukat MM-mitalisteille. Kukat
ojennetaan esim. palkintojenjaon yhteydessä. Mikäli mitalisti ei pääse paikalle, kukat
toimitetaan Interfloran välityksellä perille.
Päätösesitys: Hallitus on 5.3.2015 hyväksynyt sähköpostipäätöksellä esityksen.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
6 VUL:n toimistopalvelujen tilanne ja uudelleen järjestäminen
Esitys: VALO:n toimisto ei todennäköisimmin aio enää solmia uutta toimistopalvelusopimusta
VUL:n kanssa. Edellinen sopimus on irtisanottu elokuussa 2014 eli tällä hetkellä meillä ei ole
sopimusta. Hallituksen on ratkaistava miten toimiston hoitamat tehtävät tullaan jatkossa
hoitamaan kun VALO:n antama apu loppuu. Ensiksi on laadittava selkeä lista toimiston
hoitamista tehtävistä ja sen jälkeen löydettävä niille uusi/uudet tekijät.
Päätösesitys: Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja käyvät läpi VALO:n kanssa irtisanotun
sopimuksen sisällön sekä joulukuussa sopimuksettomalla kaudella maksetun laskun. VUL
vaatii selvityksen siitä mitä lajipalvelusopimus on sisältänyt ja mitä sopimuksen irtisanominen
käytännössä tarkoittaa. Samalla selvitetään miten toimistopalveluita on jatkossa mahdollista
hoitaa / mitä palveluita VALO voi VUL:lle tuottaa.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
7 Tarvikevälityksen palautus
Esitys:Tarvikevälitys sai tammikuussa 2015 viestin asiakkaalta joka on odottanut
tuotepalautuksesta rahoja vuoden eli tuotteiden tilauksen ja palautuksen tehnyt 2013
joulukuussa. Palautuksesta ei löydy mitään tietoa tarvikevälitykseltä. Palautus on sen verran
suuri, että siitä pitäisi tehdä hallituksen päätös.
Päätösesitys: Tilauksesta ei ole reklamoitu VUL:lle säädetyssä ajassa (14 vrk), joten rahoja
ei palauteta.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
8 Kysely hiihtolajien harrastajille
Esitys: Tavoitteena on laatia sähköinen kysely hiihtolajien harrastajille, jotta meillä olisi
mahdollisuus vastata ongelmakohtiin kilpailijoiden lisäämiseksi VUL:n alaisissa kilpailuissa.
Kysymysehdotukset liitteessä 1. Olisiko lisäksi mahdollista, että vastanneiden kesken
arvottaisiin esimerkiksi 30 - 40 €:n lahjakortti VUL:n tarvikevälitykseen?
Päätösesitys: Toteutetaan sähköinen kysely, mutta siirretään toteutusajankohtaan hieman
myöhemmäksi. Kysely toteutetaan kesäkuun aikana. Niina Konttaniemi, Markku Haliseva ja
Harri Hatunen hoitavat kyselyn laatimisen ja läpiviennin yhdessä webmasterin kanssa.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

9 Tuomarioikeudet
Esitys: Tuomarikouluttaja Eeva äijälä esittää myönnettäviksi kilpailutuomarioikeudet Pekka
Mertalalle. Pekka Mertala on suorittanut tuomarikoulutuksen hyväksyttävästi viime syksynä ja
suorittanut tuomariharjoittelut sulanmaan ja ajon osalta. Myönnetään tuomarioikeudet
valjakkoajoon ja sulanmaan lajeihin.
Päätös: Esitys hyväksytään.
10 Muut esille tulevat asiat
10.1 Suomen antidopingsäännöstön mukaan jokaisella lajiliitolla tulee olla oma
antidopingohjelmansa, jota sen tulee toiminnassaan toteuttaa. Lajiliittojen tulee myös
jatkuvasti aktiivisesti itse arvioida antidopingtyönsä toteutumista. ADT julkaisee 15.4.2015 klo
13:00?15:00 Valo-talossa Helsingissä uuden lajiliittojen antidopingohjelmien kriteeristön.
Avauspuheenvuoron tilaisuudessa pitää opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu
Tolonen. Palloliitto ja Urheiluliitto esittelevät omat ohjelmansa.
Tilaisuuden tavoitteena on auttaa liittoja luomaan omat ohjelmansa sekä auttaa liittoja
saavuttamaan ohjelmansa tavoitteet. Tilaisuudessa esitellään myös antidopingohjelmien ja
niiden toteutumisen arviointiin suunniteltu verkkopalvelu, jonka avulla niin lajiliitto itse kuin
ADT ja opetus- ja kulttuuriministeriö voivat arvioida liiton tekemän antidopingtyön
laadukkuutta. Mukana tämän sähköisen järjestelmän suunnittelussa ovat olleet halukkaat
lajiliitot, ja kaikille lajiliitoille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa kriteeristön ja arviointimallin
kehittämiseen. ADT tulee arvioimaan lajiliittojen antidopingohjelmat ja niiden toteutumat vielä
vuoden 2015 aikana. ADT myös raportoi tulokset opetus- ja kulttuuriministeriölle.
VUL korvaa matkakulut Virve Kaivolalle tai Aija Mäkiaholle, mikäli jompi kumpi pääsee
tilaisuuteen lähtemään.
10.2 Alexander Schwarz saavutti MM-pronssia Finnmarksløpet 500 -luokassa. VUL toimittaa
kukat menestyksen johdosta Interfloran välityksellä. Niina Konttaniemi hoitaa asian.
11 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Jyväskylässä 18.4.2015, klo 9.00 alkaen.
12 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22.
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