Suomen Mölkkyliitto ry
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 1/2019
Aika:
Paikka:

tiistai 19.2.2019 klo 17:00
Kisapuisto, Lahti

Läsnä:

Harry Asp
Timo Kemppi
Milla Leppänen
Teppo Muhonen
Jaana Mälkönen
Juha-Pekka Mälkönen
Petteri Rajanummi

1. Kokouksen avaus
Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 17:05.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 1/2019 pöytäkirja. Pöytäkirja ollut sähköisesti nähtävillä ja
kommentoitavana.
5. Talous
- Saapuneet laskut
Mölkkyjengi vs. Korttelin Mölkkyjaosto tammikuussa + palkintoja
Patentti-ja rekisterihallituksen nimenkirjoittajien muutos 20€
- Jäsenmaksut
Laskut laitetaan jäsenseuroille maaliskuun alussa
- Lahjat jäsenjärjestöille
Kaiverrukset/poltot heittokapuloihin. Timolla on kontakti, joka tekisi käsin ja pienestä
palkkiosta. Tutkitaan lisää.
- Mölkysti-pinssit
Yksi tarjous Palkintotukusta, 10 pinssiä 400€. Tutkintaan vielä muita vaihtoehtoja.
Hopeisia aatelisen pinssejä paljon, keskustelua mahdollisuudesta yhdistää
arvonimet, jolloin uusia pinssejä ei tarvitsisi hankkia toistaiseksi.
- Päätettiin myydä eestiläisille EM-kisoihin 20 pakkaa á 20€.
6. Inventaario / varastotilanne
- Päivitetty varastolista
Varastolista on nyt ajan tasalla ja yritetään pitää sitä päivitettynä.
Otetaan SM-halliin heittokapuloita myytäväksi 3€ / kpl.
Pyydetään Esalta tarjous tupamölkyistä.
Päätettiin myytävien mölkkysettien hinnat: yksittäiset/pienet määrät jäsenseuroille

-

20€, muille 25€. Isommissa määrissä päätös tapauskohtaisesti.
Pakka-anomukset
SM-Neluriin myönnettiin 16 pakkaa.

7. Maajoukkuekarsinta 28.4.2019, Energiahalli
Energiahallilta varattu iso ja pieni kaukalo 8-17:30. Hinta 300€.
Tiedustellaan, voidaanko kenttiä tulla laittamaan jo edellisenä iltana.
Osallistumismaksu 10€, maksu paikan päällä.
MM-voittajat DreamTeam ja liiton hallitus pääsevät ilmaiseksi karsintaan.
Aikaisempien vuosien palautteiden perusteella päätettiin, että naispelaajat arvotaan
lohkoihin ensimmäisenä ja sitten lohkot täytetään miespelaajilla.
Ilmoittautumiset sähköpostiin 7.4. mennessä, sihteeri laittaa kutsun jäsenseuroille.
Kisapalaveri (kaaviot ja arvonta) pidetään 16.4. klo 17 Kispissä.
8. Kevätkonventti 14.4.2019
Varattu Kispin kokoustila klo 15:00.
- Toiminnantarkastus
Kansio on valmis toimitettavaksi toiminnantarkastajalle, Petteri toimittaa.
- Toimintakertomus
Käytiin läpi toimintakertomus ja lähetetään se kokouskutsun mukana jäsenseuroille.
9. Liittomölkky 2019 ja 2020
Kaksi hakemusta 2019 kisoihin; Karakallioseura ry ja Köyliim Mölkky. Päätettiin
myöntää kisat ensikertalaiselle järjestäjälle eli Karakallioseuralle. Köyliölle tarjotaan
2020 kisaa.
Liittomölkky 2019 pelataan 7.9.2019 Espoon Nuuksiossa, Haltian luontokeskuksessa.
Karakallioseuralla ei ole paljon omia mölkkyjä, HMS voisi tukea. Liitto voisi lahjoittaa
muutamia pakkoja heille kisojen järjestämisestä myös. Liitto maksaa pelikentän.
Mahdollisesti järjestetään Lahdesta bussikuljetus.
10. IMO säännöt
Uusi versio säännöistä saatu 27.1.2019. IMO pyytää jäsenmaita äänestämään uusista
säännöistä 16.3.2019 mennessä.
Mölkkyliitto hyväksyi säännöt yksimielisesti. Sihteeri ilmoittaa IMO:lle.
11. SM-sopimukset
Uudet SM-sopimukset 2019-2020 kisoille löytyi kansiosta, joten ne ovat ok.
Lex ry lähestyi Akateemisen Mölkyn 2019 MM-kisan järjestämisestä, kisat myönnetty.
Sihteeri lähettää heille kisasopimuksen, jossa mm. maksutiedot.
12. Yhteistyöpyynnöt
- Kevätmessut 4.-7.4.2019 Messukeskus, Helsinki
Kevätmessujen OmaMökki-tapahtumassa teema-alue Mökkipiha, josta kävijät saavat ideoita ja inspiraatiota omalle mökille. Mökkipihalta löytyy mm. sauna, puuvaja,
puucee, grillipaikka sekä mönkkärivaja. Mökkipihan viereiselle kahvila-alueelle tulee
mökkiteemaista ohjelmaa. Tarjottu mahdollisuutta järjestää Mölkyn pelaamista messukävijöille (odotetaan 50 000 kävijää). Kysytään olisiko Tacticilla kiinnostusta /
mahdollisuutta osallistua tapahtumaan.
- LAMK, kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma 15.-17.5.2020
Opiskelijoiden liikuntaliitto on myöntänyt Lahden ammattikorkeakoululle kansainvälisen opiskelijaurheilukilpailun SELL Student Games isännyyden. Kyseessä on monilajinen opiskelijaurheilutapahtuma, johon voivat osallistua yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat ympäri maailman ja kokonaisosallistujamäärän odotetaan olevan 1200

-

urheilijaa. Yhtenä kisalajina Mölkky ja mahdollisuus markkinoida alueellista seuratoimintaa. Opiskelijat toteuttavat kisat ja ovat mukana eri lajien työtehtävissä. Mölkkyliitolta toivotaan laji-asiantuntijuutta ja yhteistyötä lajin laadukkaan toteutuksen
varmistamiseksi. Otetaan yhteyttä ja järjestetään esim. palaveri mahdollisuuksista
kisa-yhteistyölle. SM-Duppeli järjestetään samaan aikaan 16.5.2020.
Lasten ja nuorten Harrastemessut 29.-30.8.2019 Lahden Urheilu- ja messukeskus
Kysytään lisätietoa ja mietitään osallistumista.

13. Muut esille tulevat asiat
- Liiton nettisivujen päivitys
Uudet logot
Maajoukkuekarsinta
Liittomölkky 2019 ja 2020
Saimme myös kyselyn löytyykö liiton sivuilta hyväksi todettuja tuloslomakkeita,
keskustelua ns. materiaalipankin kehittämisestä, josta löytyisi esim näitä.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 11.3.2019 klo 17:00 Kisapuistossa.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:42.

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
sihteeri

