Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Aika: 5.3.2019, klo 20.00
Paikka: Google Hangouts -kokous
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Puurunen Vuokko *

Läsnä yht.

* erosi VUL:n hallituksesta 6/2018

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 20.11.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Kauko Ruokolainen.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/11 hallituksen
jäsenestä.
4 Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksytään muutoksitta.
5 Edellisten kokousten pöytäkirjat
Edelliset pöytäkirjat 1/2019 ja 2/2019 on allekirjoitettu ja julkaistu netissä.
6 Toimikunnat
Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset.
Kurinpitotoimikunta: ei raportoitavaa.
Eläinten hyvinvointi: eläinlääkäreiden koulutusta suunnitellaan syksylle 2019.
Antidopingtoiminta: ei raportoitavaa.
Yhteistyökumppanit: neuvotteluja käydään eri tahojen kanssa. Mainosmyynnin
komissiomenettelystä käynnistetään erillinen sähköpostiäänestys.
Talous: Erityisavustushakemukset on laitettu eteenpäin.
Viestintä: Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa. VUL:n nettisivujen tietoturvaa on parannettu.
PR-toiminta: ei raportoitavaa.
Tuomaritoiminta:
Kilpailu- ja huippu-urheilu: seurataan SM-kilpailujen järjestelyitä. Syksyn kilpailuhakemuksia
odotetaan saapuvaksi.
Aikuis- ja harrasteliikunta: ei raportoitavaa.
Lasten- ja nuorten liikunta: valmistellaan Norjan leirin infoa nettiin.
Kehittämistoimikunta: ei raportoitavaa.
Palkitsemistoimikunta: ei raportoitavaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teemu Kaivola tuli kokoukseen mukaan klo 20.25.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Sääntömuutosasiat liittokokoukseen
7.1 Suomalainen Siperianhusky -seuran sääntömuutoesitys koskien RNB-luokkia SMkilpailuissa
Esitys: SHS esittää muutoksia kansallisiin kilpailusääntöihin koskien RNB-luokkien
järjestämistä SM-kilpailuissa. Esitys liitteenä 1.
Kokouksessa 2/2019 päätetty: Asiasta pyydetään lisäselvitystä SHS:lta.
SHS:n vastaus: Esitys päivitetään sanamuotoon:
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina.
2.2.2 Kaikki osallistuvat valjakot osallistuvat yleiseen luokkaan. Lisäksi palkitaan
rekisteröidyillä arktisilla valjakoilla ajavien RNB1- ja/tai RNB2-luokka.
Suomenmestaruusmitalit jaetaan RNB1 ja/tai RNB2-luokan osallistujille, jos RNB1 ja/tai
RNB2-luokan osallistujia on vähintään viisi (5) ensimmäisessä lähdössä.
Päätös: Esitetään sääntömuutosta korjatussa muodossa liittokokoukselle.

7.2 Carelian Eastpoint ry:n, Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry:n, Tunturi-Lapin
Valjakkourheilijat ry:n ja Arktiset Vetokoirat ry:n sääntömuutosesitys koskien
kilpailuun liittyviä maksuja
Esitys: Suomen valjakkourheilijoiden liitolle. Esitys liittokokoukseen 2019
Carelian Eastpoint ry, Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry, Tunturi-Lapin Valjakkourheilijat ry,
Arktiset Vetokoirat ry esittävät lisäystä valjakkourheilun kansallisiin sääntöihin.
1.8 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
1.8.1 Kilpailun järjestäjä päättää kilpailuun liittyvistä maksuista.
Kokouksessa 2/2019 päätetty: Asiasta pyydetään lisäselvitystä Carelian Eastpointilta.
Liittohallitus ei ole saanut pyydettyä tarkennusta sääntömuutokseen.
Päätös: Sääntömuutosesitystä ei voida esittää liittokokoukselle liian laveana ja urheilijan
oikeusturvan vastaisena.
7.3 SM-luokkien poistuminen automaattisesti ellei SM-kilpailua järjestetä 3 vuoteen
Esitys uudeksi säännöksi:
1.5.7 Mikäli SM-luokkaa ei järjestetä kolmeen vuoteen sen SM-arvo poistuu.
Mikäli luokka järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti joka toinen
vuosi, poistuu arvo mikäli SM-luokkaa ei järjestetä kuuteen vuoteen.
Päätös: Esitetään sääntömuutosta korjatussa muodossa liittokokoukselle.
7.4 Kannatusjäsenyys VUL:lle
Sääntömuutosesitystä ei käsitelty. Käsittely oli tarpeeton sillä nykyiset säännöt
mahdollistavat kannatusjäsenyyden.
8 Jäsenmaksun suuruus ja lisenssihinnat
8.1 Esitys: Vuoden 2020 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta
lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300 €.
Kannatusjäsenmaksun suuruus on 300 €.
8.2 Esitys: Hallitus esittää muutoksia lisensseihin ja lisenssihintoihin kaudella 2019 - 2020.
Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 65,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 45,00 €.
Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin
hinnasta 20,12 € vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Nämä lisenssit sisältävät lehden ja
kilpailuoikeuden.
Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 30,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin
hinnasta 20,12 €. Vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Kyseiseen lisenssiin kuuluu lehti,
mutta ei kilpailuoikeutta.
Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu 10,00 € / kilpailu / osallistuja.
Mikäli vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja siirretään korotus lisenssihintoihin.

8.3 Esitys: Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden matkakorvaus on 0,27 € / km. SMkilpailutuomareiden matkakulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti, kumminkin max. 0,27 €
/ km.
Päätös: Esitetään kohtien 8.1 - 8.3 mukaiset maksut liittokokoukselle.
9 Muut esille tulevat asiat
Ehdokkaiden etsimistä liittohallitukseen jatketaan.
10 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 27.3.2019; klo 20.00.
11 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.38.
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Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja

___________________________
Niina Konttaniemi, sihteeri

___________________________
Kaisu Salminen
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Kauko Ruokolainen
pöytäkirjan tarkastaja

7.2.2019
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto
Sääntömuutoesitys
Suomalainen Siperianhusky -seura esittää päätettäväksi Suomen valjakkourheilijoiden liiton
liittokokouksessa 7.4.2019 seuraavasta sääntömuutosesityksestä:
Esitämme, että RNB-luokat (RNB = registered nordic breeds) erotetaan Suomen
mestaruuskilpailuissa (SM-kilpailuissa) omiksi luokikseen, kun ko. luokassa kilpailee
vähintään 5 (viisi) valjakkoa, riippumatta ns. yleisen luokan valjakoiden määrästä.
Esityksemme mukaan RNB-luokat 1 ja 2, RNB1 ja RNB2, erotetaan omiksi luokikseen
toisistaan riippumatta: jos RNB1-luokan valjakoita on kilpailun lähdössä vähintään 5 (viisi)
kappaletta, ne muodostavat oman SM-luokkansa, sekä jos RNB2-luokan valjakoita on
kilpailun lähdössä vähintään 5 (viisi) kappaletta, ne muodostavat oman SM-luokkansa
riippumatta RNB1-valjakoiden (ja ns. yleisen luokan) valjakoiden paikallaolevasta
määrästä.
Perustelut:
Kilpailijan täytyy kilpailuun ilmoittautuessan tietää, mihin hän on ilmoittautumassa. Ei
voida ajatella, että SM-kilpailuihin ilmoittautuessaan kilpailija joutuu arvuuttelemaan,
toteutuuko SM-luokka hänen edustamassaan ryhmässä ko. ryhmästä riippumattomista
syistä. Tavoitteellinen treenaaminen kärsii, ja kilpailut eivät ole kovin houkuttelevia
nykyisillä Suomen säännöillä. Toisekseen, sääntömuutoesitystämme vastaava käytäntö on
voimassa esimerkiksi Ruotsissa Ruotsin mestaruuskilpailuissa. Ruotsi on Suomea vastaava
toimijakenttä rekikoiralajien suhteen.* Ruotsalaisen käytännön voi todeta toimivan hyvin,
eikä se syrji osallistujia samalla tavoin kuin suomalainen nykyinen käytäntö.
Sääntökohdat sääntömuutosesityksen mukaisiksi muutettuna (Valjakkourheilun
kansalliset säännöt):
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina.
2.2.2 Suomenmestaruusluokaksi erotetaan rekisteröidyillä arktisilla valjakoilla ajavien
RNB1- ja/tai RNB2-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaetaan RNB1 ja/tai RNB2-luokan
osallistujille, jos RNB1 ja/tai RNB2-luokan osallistujia on vähintään viisi (5) ensimmäisessä
lähdössä.
* IFSS kattojärjestönä on / IFSS:n säännöt ovat sopusoinnussa Ruotsin kansallisen säännön
kanssa, joten myös Suomen kansallinen sääntö on muutettavissa.

