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Läsnä

Aika

27.02.2007 klo 18.00

Paikka

Lapin urheiluopisto Kaira kabinetti

Heikki Onnela
Pertti Itkonen
Esa Turunen
Mikko Ojanaho
Jorma Pietiläinen
Tapio Pussinen
Marko Vapa
Martti Holster

puheenjohtaja

sihteeri
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Aika: 28.3.2008 klo 18.00
Paikka: Lapin Urheiluopisto
Käytiin läpi asialista:
puuttuvat toimintakertomustekstit sunnuntaihin 2.3.2008 mennessä sihteerille
Merkittiin tiedoksi, että vuosikokouksessa hyväksytystä vuoden 2006 tilinpäätöksestä puuttui 100,- euron tulo ja tilivuoden tulos oli 1261,62 e. Allekirjoitettiin vuoden 2006 korjattu tilinpäätös.
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös ja päätettiin, että tilikauden tappio
-1207,86 euroa kirjataan voitto-/tappiotilille.
Päätettiin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hallituksen pöytäkirjojen,
edellisen vuosikokouksen pöytäkirjan, syysparlamentin pöytäkirjan, vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja vuoden 2008 toimintasuunnitelman toimittamisesta tilintarkastajille viikon 10 aikana.
Toimintasuunnitelmatekstit sihteerille 9.3.2008 mennessä.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan: Lapin Suunnistus osallistuu aktiivisesti Ensilumen tapahtuman järjestämiseen.

2. Liittokokous
Seuraavaan liittovaltuuston kokoukseen osallistuu Heikki Onnela. Liittokokous valitsee seuraavaksi kolmeksi vuodeksi edustajat liittovaltuustoon. Lapin suunnistuksella on yksi paikka valtuustossa. Päätettiin, että Esa Turunen asetetaan ehdolle Lapin edustajaksi, Heikki Onnela 1. varajäseneksi ja Jorma Pietiläinen 2. varajäseneksi.

3. Lapin suunnistustapahtumien myynti
Marko Vapa esitteli suunnittelemansa konseptin. Tuotto jaetaan järjestäjille kilpailun osallistujamäärän suhteessa.
Tavoitteeksi otetaan tapahtumien yhteismarkkinoinnin luominen tämän vuoden aikana, asia kirjataan toimintasuunnitelmaan. Lähtökohtana provisiopalkkio sopimushankinnassa.
Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella konsepti täsmentyy.
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Kilpailukalenterityö:
- 28.-29.3.2009 Lumirastit Lapin Veikkojen järjestäjänä.
- Kuntosuunnistustiedot osalta seuroja puuttuvat SSL:n sivulta, kuntosuunnistusmäärät kasvoivat noin 12000 suoritusta.
- Lapin Suunnistus ostaa Ylläksen Tunturisuunnistukselle näkyvyyttä 1 kk ajan
Suunnistusnetistä, hinta noin 90 euroa.
- SSL:llä lasten ja nuorten ratamestareille alueellinen koulutus 21.3.08. SSL suoramarkkinoinut koulutuksen kilpailujärjestäjille.Mikko Ojanaho pätevöitynyt kouluttajaksi.
- Tunturisuunnistus 2009 Utsjoella. Kilpailuhakemus Esa Turuselle huhtikuussa.
- Keskusteltiin Tapion selostuksen perusteella liiton kilpailuryhmän kaavailemista
muutoksista hiihtosuunnistuksen sm –kilpailuihin. Todettiin, että SSL:n puolelta on
annettu lupaus, että yksi sm –kisa on Lumirastien yhteydessä. Lumirastit rakentuu
pitkälti sm –kilpailun varaan. Liiton kilpailuryhmän kannanoton mukaan sm -kisat
tulisi järjestää kahtena viikonloppuna tammi- ja helmikuussa.
Lumirastien konsepti tulisi olla jatkossa: perjantai sprintti, lauantai sm –
erikoispitkä, sunnuntaina keskimatka. Tästä tehdään esitys Lapin Suunnistuksen
nimissä. Tapio toimittaa esityksen eteenpäin.
-Tulevasta Ensilumen kisasta tarvitaan kilpailun järjestäjältä esitys 15.4.08 mennessä Esalle. Tapio keskustelee Ylläksen Rastin kanssa. Puheenjohtaja neuvottelee Petteri Palmin kanssa siitä, voiko Lapin Suunnistus olla kilpailun järjestäjänä.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

