Hallituksen kokous 7/2017

Pöytäkirja

Aika: 5.7.2017, klo 20.00
Paikka: Skype-puhelinkokous
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Ruokolainen Kauko
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x

Salminen Kaisu
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Ylitalo Annaleena

-
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8/12

8/12

Läsnä yht.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 20.00.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Ruokolainen ja Vuokko
Puurunen.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12
hallituksen jäsenestä.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin että pöytäkirja 6/2017 on allekirjoituskierroksella.
5 Toimikunnat
Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset.
Kurinpitotoimikunta: jäseniksi valittu Jukka-Pekka Ahosen lisäksi Heidi Ahlfors ja
Kauko Ruokolainen.
Eläinten hyvinvointi: uuteen eläinsuojelulakiin perehtyminen on menossa. Lehteen
olisi tarkoitus tehdä juttua. Eläinten hyvinvointitoimikuntaan on nimetty Terhi Lallukka.
Antidopingtoiminta: Aija Mäkiaho jatkaa antidopingtyötä IFSS:ssa.
Yhteistyökumppanit: Heidi Ahlfors on aloittanut perehtymisen liiton
sponsorihankintaan.
Talous: Pankkiasiat ja KATSO-tunnusten muuttaminen on hoidossa.
Viestintä: Viestinnän kehittämishanketta on alettu suunnittelemaan.
PR-toiminta:
Tuomaritoiminta: IFSS:n sääntöjen suomennos on tehty ja asiasta on tiedotettu
tuomareita.
Kilpailu- ja huippu-urheilu: Kilpailujen hakemisesta on laitettu tiedote VUL-nettiin,
muistutuksena seuroille.
Aikuis- ja harrasteliikunta: Seurojen toiminnan kartoittaminen on työn alla.
Lasten- ja nuorten liikunta: Valjakkourheilunuoret ovat Norjassa leirillä. Vuokko
Puurunen valittiin toimikuntaan.
Toimikunnat kokoavat lehteen kukin pienen tekstipätkän toiminnastaan.
6 Uuden esitteen tilaus VUL:lle
Esitys: Vanha esite on loppunut ja uusille esitteille on tarvetta. Asiasta on keskusteltu
viime hallituksessa ja sihteeri Niina Konttaniemi lupasi kysyä tarjouksen samaisesta
paikasta josta edellinenkin esite oli. Kyseinen esite oli hyvä ja graafikko tuntee lajin,
joten häntä ei tarvitse opastaa kaikissa asioissa. Tarjous on liitteenä (liite 1).
Tarjouksesta on pyydetty lisäinfoa.
Päätösesitys: Annaleena Ylitalo suunnittelee esitteen (useamman eri raakaversion)
elokuun loppuun mennessä ja sen jälkeen lopullinen taitto ja paino kilpailutetaan
pyytämällä tarjoukset 3-5 graafikkoyrityksestä.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
7 SOC-kilpailujen tilanne
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Pohjoismaiden liittojen puheenjohtajiin SOC:n
järjestämisestä Suomessa tulevalla talvikaudella. Seuraavassa hallituksen
kokouksessa pyritään muodostamaan Suomen kanta SOC:n järjestämisasiaan.

8 IFSS:n päivitetyt säännöt
Esitys: IFSS:n päivitetyt säännöt on suomennettu. Esitetään päivitettyjen sääntöjen
suomennos hyväksyttäväksi.
Päätösesitys: Esitetään että sääntösuomennos hyväksytään ja päivitetyt säännöt
otetaan käyttöön 1.9.2017.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
9 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
10 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous Skype-puhelinkokouksena 16.8.2017; klo 20.00.
11 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.44.

___________________________
Timo Mäkiaho, puheenjohtaja

___________________________
Niina Konttaniemi, sihteeri

___________________________
Kauko Ruokolainen
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Vuokko Puurunen
pöytäkirjan tarkastaja

