Suomen Kansainvälinen Mölkkyliitto
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 5/14
Aika:
Paikka:

Torstai 24.4.2014 kello 17.00
Energiahalli, Lahti

Läsnä:

Suvi Soini
Jari Haasiatarha
Esa Koponen
Marja Savioja
Arja Koskinen
Timo Tuomola
Matti Lehtonen

puheenjohtaja
poistui kohdan 8 jälkeen

sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
4. Edellisen kokouksen 4/14 pöytäkirja
Ei käyty läpi, koska edellisen kokouksen sihteeri ei ollut toimittanut sitä.
5. Säännöt, kilpailusäännöt
Keskusteltiin Esan tekemästä ehdotuksesta liittyen yliastumiseen ja heittokaaresta
poistumiseen. Muotoiltiin teksti alla olevaan muotoon.
Säännöissä mainittu heittopaikka on nimeltään mölkkaari.
Sen koko on etuosaltaan n. 51,5 cm ja sivuiltaan 25 cm.
Mölkkaaren sivut asetetaan 45o kulmaan.
Heittäminen (virheellisessä suorituksessa heitto tuomitaan yliastutuksi)
• Heitto tapahtuu mölkkaaren takaa ja heiton jälkeen poistutaan suoraan
taaksepäin.
• Heittäjä tai heittokalikka ei saa koskea mölkkaareen.
• Heittovuoro on käytetty, kun heittokapula koskettaa maata.
Sovittiin, että pidetään palaveri säännöistä 29.5. klo 12:00 alkaen. Suvi kysyy Hannu
Nipulilta Hannun salia kokouspaikaksi

6. Rock Mölkky
Ottavat pois SM tittelin kisoista. Haluavat liittyä jäseniksi liittoon. Jatkossa liitto
harkitsee SM-arvon myöntämistä kisoille. Ama ja Marja menevät tuomareiksi heidän
kisoihinsa. Tullaan jatkossakin tekemään yhteistyötä.
7. Mölkkyjen mölkky
Pidetään tänä vuonna. Heitetään dubbelina, joukkueessa saa olla varapelaaja.
Joukkuemäärä 8 - 16. Pyydetään joitakin kisaan osallistuvia haastamaan joku toinen
yhteisö ja sen jälkeen, kun näiden joukkueiden osallistuminen on varma, mietitään ketä
muita kutsutaan. Pyydetään Jakea levittämään tietoa tapahtumasta (Tipi). Pyydetään
Nipulia juontamaan tilaisuus (Suvi). Esitellään osallistujat ja jokaiselle
osallistumismitali.
8. MM-kisat
Sovittiin, että pidetään lauantaina heittokisa (kaikki numerot, kolmella viivalla ulos) klo
11:00 - 16:00. Hinta 3 euroa yksi yritys, 5 euroa kaksi yritystä heittäjä
(henkilökohtainen). Myydään samalla mölkkypakkoja, jos päästään
yhteisymmärrykseen Tuoterenkaan kanssa provikoista. Jaetaan työvuorot myöhemmin.
9. Mölkkyboard
Suvi tuo asian esiin kansainvälisessä kokouksessa.
10. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut
11. Ilmoitusasiat
Japanin mestaruuskisat lokakuussa. PHUL kevätkokous viikolla 18
12. Seuraava kokous
22.5., klo 16:15 Kisapuisto. Suvi varaa huoneen

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:45
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