LAPIN SUUNNISTUS RY

AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015
Pöytäkirja

su 15.3.2015 klo 14.00-15.00
Jääkäriprikaati, Sodankylä
Tero Taulavuori pj., Antero Karvinen, Velu Sipola, Tapani Heikkuri, Marko Vapa, Pertti
Itkonen, Annika Vaara siht.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen muistio
- Tunturin ohjeistuksen päivitys nettisivuille. Pyydetään LänRan edustajalta tämän vuotisen
kilpailun perusteella ohjemuutokset.
- Alueellinen nuorten tiimi, toistaiseksi ei ole löytynyt vapaaehtoista vetäjää.
- Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä v. 2016 Kuusamon Eräveikkojen järjestettäväksi
i. sopimus on vielä samatta KEV:n allekirjoituksen osalta
- nettisivun päivitys, myös LLR etusivu, aluemestaruus - kalenteri ajantasalle
3. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta
- Ratamestariseminaari Rovaniemellä 18.-19.4.2015, aiheena hiihtosuunnistus ja
kesäsuunnistusviestit, Oikarisen Tarmo vastuuhenkilö.
- Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1) Keminmaassa, 1. osa 25.-26.4.2015,
yhteyshenkilö Hasu Jarkko, kouluttaja Nokelainen Pauli. Marko Vapa tiedottaa.
- emitag-ajanoton ja tuloslaskennan koulutus, Lapin Suunnistus maksaa materiaalien
rahtikulut
- Lapin nuorten ryhmään on tullut kolme hakemusta lisää, Sini-Pauliina Juopperi, Laura
Kotila ja Sanni Oikkonen, hyväksymme heidät ryhmään. Kevätleiri-tuki vaihtoehtoisesti
joko Finn Spring tapahtumaan tai vapun aikaan järjestettävään leiriin.
4. Kilpailuasiat
- SM-kisahaut: Alatornion Pirkat on hakenut hiihtosuunnistuksen SM-sprinttiä ja sprinttiviestiä vuodelle 2016. Suunnistusliitto ei myöntänyt.
- Lapin Suunnistuksen kilpailijamaksu Jukolan viestin osalta, selvitetään asiaa
- Aluemestaruuskisat 2015
14.8. sprintti LänRa
15.8. pitkämatka AlPi
16.8. Maakuntaviestit AlPi
?
Yö Oh
5. Muut asiat
- toimintakertomuksen 2014 ja -suunnitelman 2015 hyväksymiset. Hyväksyttiin
toimintakertomus 2014 täydennettynä ja toimintasuunnitelma 2015.
- tilinpäätöksen 2014 ja talousarvion 2015 hyväksymiset. Hyväksyttiin vuoden 2014
tilinpäätös ja talousarvio vuodelle 2015.
- vuosikokouksen paikka ja aika sekä järjestelyt, Lapin Lumirastien yhteydessä Toramolla
28.3.2015, klo 14.30.
- liittovaltuuston kevätkokouksen 21.3.2015 edustaja ja strategiaseminaari. Ei saada
edustajaa. Antero ilmoittaa.
- Lapland Hotels yhteistyö 2016, halu olisi ruska aikaan/jälkeen jotain suunnistusta, lähinnä
Oloksen alueelle. Mietitään asiaa, useamman eri lajin kombinaatio?
- Tunturimitalit, tilataan tarjouksen mukaisesti 400 kpl, muovikoteloilla.
- Ensilumen rastien nettisivujen käyttäjämaksu järjestäjälle on 250 €.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- Pj päätti kokouksen klo 15.20.
- Seuraava kokous on vuosikokous 28.3. ja sen jälkeen heti uuden hallituksen
järjestäytymiskokous

____________________
Tero Taulavuori, pj.

___________________
Annika Vaara, siht.

