Kahvakuulan asiantuntijaryhmä
Kokous 1/2018
7.2.2018 kello 20:15
Google Hangouts
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 20.30
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Henrik Tallbacka (pj), Ville Kuukkanen, Adelina Leino, Ronja Jämsen, Sami Lillsunde ja Salla-Maria
Ihalainen
3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta
Hyväksyttiin esityslista ja valittiin sihteeriksi Adelina.
4. Asiantuntijaryhmän järjestäytyminen
Esitys: Valitaan asiantuntijaryhmälle varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Lisäksi valitaan
maajoukkuevastaava, tiedottaja, seuravastaava, harrastetoimintavastaava ja aktiviteettivastaava
Päätös:
varapuheenjohtaja: Ville Kuukkanen
Tiedottaja ja sihteeri: Adelina Leino
Maajoukkuevastaava: Ronja Jämsen
SM-kisatoiminta- ja harrastustoimintavastaava: Salla-Maria Ihalainen
Koulutusvastaava: Sami Lillsunde
Jokainen jäsen tekee seuraavaan kokoukseen mennessä tehtäväkuvauksen omasta
vastuualueestaan.
5. Toimintasuunnitelma
Esitys: Toimitaan samoin kuin viime vuonna: Ei laadita perinteistä toimintasuunnitelmaa, mutta
kirjataan ylös käytettävät työkalut, käytännöt ja tavoitteet sekä tärkeimmät aikaraamit. Edetään
työssä mahdollisimman ketterästi.
Aletaan luomaan vuosikelloja ja prosesseja tai muita sopivia työkaluja, joilla toiminta voidaan pitää
laadukkaana vuodesta toiseen.
Päätös: Hyväksytään esitys
6.

Talousarvio
Budjetti 10.000 euroa
- Maajoukkue 6.000 euroa, josta
- 3.000 euroa EM-kilpailut Unkari
- 3.000 euroa MM-kilpailut Latvia
-

tuomareiden matkakulut SM-kilpailuihin 1.000 euroa

-

SM-kisaviikko 2.000 euroa

Selvitetään mahdollisuutta osallistua messutapahtumiin lajin näkyvyyden parantamista varten ja varataan
mahdollisesti myöhemmin summa kyseistä toimintoa varten.
7. SM- kilpailun asiat
Esitys: SM-kilpailuiden järjestä on kysynyt, voidaanko tuomareille korvata yöpymiset. Tuomareiden
saaminen paikalle on ollut vaikeaa.
Nykyiset korvauskriteerit:
0,22 euroa/km, maksimiraja 100 euroa, nostavalla tuomarille 50 euroa.
Päätös: Korvataan kaksi päivää kisoissa tuomaroiville tuomareille 50 euro/yö sekä matkakulut.
Nostaville tuomareille ei korvata yöpymistä.
8. Maajoukkuevalintaprosessi EM- ja MM-kisoihin 2018
Päätös: Toimitaan samoilla periaatteilla kuin vuonna 2017.
9. SM-viikon asiat
Vuonna 2018 SM-kisaviikko järjestetään kerran,
Vuodesta 2019 eteenpäin SM-kisaviikko tullaan järjestämään kahdesti vuodessa, kesällä ja talvella.
Päätös: Vuonna 2018 lajina on kahvakuulamaraton. Asetetaan työryhmä, joka on mukana
järjestelyissä. Työryhmässä mukana asiantuntijaryhmästä ainakin puheenjohtaja, mukaan
pyydetään maratonpuolen henkilöitä.
Pyritään etsimään sponsoreita tapahtumalle. Mahdolliset sponsorirahat jaetaan
asiantuntijaryhmän ja sponsorin hankkijan kesken, asiantuntijaryhmä saa puolet hankitusta
summasta käytettäväksi SM-kisaviikon kuluihin ja sponsorin hankkijat saa puolet hankitusta
summasta käytettäväksi päättämäänsä yleishyödylliseen toimintaan.
Vuodesta 2019 pyritään olemaan mukana molemmilla SM-kisaviikoilla. Talvella lajina on biathlon ja
kesällä LC.
10. Saatetaan tiedoksi liiton johtokunnalle
Päätös: Puheenjohtaja tiedottaa painonnostoliiton johtokunnalle asiantuntijaryhmän
järjestäytymisestä.
11. Muut esille tulevat asiat
11.1. Vuoden junnunostajat
Ehdotus: palkitaan kaksi parasta vuoden 2017 junnunostajaa
Päätös: Ville selvittää painettavien paitojen kustannuksia, asiasta tehdään päätös seuraavassa
kokouksessa.
11.2. Virtuaaliliiga
Ehdotus: Pyritään toteuttamaan virtuaaliliiga myös vuonna 2018
Päätös: Selvitetään mahdollisuuksia, asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa
Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 22.00

