LAPIN SUUNNISTUS RY

AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013
PÖYTÄKIRJA

la 25.5.2013 klo 12.05 – 12.41
AM-kisakeskus RAMK, Rovaniemi
Tero Taulavuori (puheenjohtaja)
Taina Itkonen
Pertti Itkonen (etäyhteydessä)
Annika Vaara (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen muistio
- Tunturisuunnistuksen 2014 järjestäjäksi on lupautunut Länsi-Rajan Rasti, paikka
mahdollisesti Pallaksella. Apuvoimia tulee mahdollisesti ÖiF:ta ja AlPi:lta. Vuoden 2015
järjestäjä on avoinna.
- Taitoharjoituskalenteri nettisivuille ei ole toteutunut.
3. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta
- Kultainen kompassi -osakilpailut on valittu. Pistetilanne päivitetään aina kisojen jälkeen
Lapin Suunnistuksen nettisivuille nähtäväksi.
- Lapin Nuorten Suunnistajien ryhmän kuulumiset
o leiri Halikossa huhtikuun lopulla oli onnistunut
o mikäli uusia suunnistajia tulee ryhmään kesken kauden, niin Lapin Suunnistuksen
hallitukselle pitää tehdä kirjallinen esitys
4. Kilpailuasiat
- Ensilumen Rastien logo hyväksyttiin ja samalla päätettiin teettää Ensilumen rasteille
vastaavanlainen nettisivu kuin Tunturisuunnistuksella ja Lapin Lumirasteilla jo on.
Alustava kustannusarvio on n. 800 euroa.
- IOF:n hallitus on hyväksynyt Lapin Suunnistuksen Suomen hiihtosuunnistuksen maailman
cup 2013 - 2014 – hakemuksen, sekä ehdotetut päivämäärät 2.- 8.12.2013.
i. kilpailusopimus seurojen kanssa. Luonnos on ok.
ii. budjetin hyväksyminen. Hyväksyttiin, ks. liite.
iii. karttatilanne. Kysytään tarjous kartan tekemisestä Tommi Uusimäeltä ja Matti
Kivelältä.
iv. Suunnistussäätiöltä anottava tuki; määrä ja kohde. Anotaan 1500 €
karttasihteerin palkkaamiseen sekä Lapin suurten suunnistustapahtumien
nettisivujen koordinointiin. Tero Taulavuori tekee hakemuksen.
v. kilp. joht. / johtajat. Järjestävistä seuroista.
vi. tilin avaus ja käyttöoikeus Marja Matilalle. Myönnettiin tilin avaus ja käyttöoikeus
Marja Matilalle.
5. Muut asiat
- Barents-O.com sivusto. Ylläpitomaksu 100 €/v on maksettu.
- 2-luokan ratamestarikoulutus syksylle. Mahdollisesti Rovaniemellä.
- vuotuinen palkintosopimus, esim. astiasto. Hyvä idea, selvitetään, oma malli?
- Noname palauttaa 30 %:n tuen nettisivuiltaan tehdyistä ostoksista, kun seuralla on
sopimus heidän kanssaan. Tarjoavat lapin Suunnistukselle tällaista. Onko seurojen vai
alueellisen toimijan asia sopia, jos halutaan tehdä yhteistyösopimus? Seurojen asia, ei
Lapin Suunnistuksen.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.41. Seuraava kokous pidetään 10.8. am-kisojen
yhteydessä.

Tero Taulavuori
puheenjohtaja

Annika Vaara
sihteeri

LIITE: Hiihtosuunnistuksen Maailmancupin ja Ensilumen Rastien budjetti

