Suomen Mölkkyliitto ry
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 5/2019
Aika:
Paikka:

torstai 27.6.2019 klo 17:00
Kisapuisto, Lahti

Läsnä:

Milla Leppänen
Teppo Muhonen
Jaana Mälkönen
Juha-Pekka Mälkönen
Tony Nyberg
Petteri Rajanummi

1. Kokouksen avaus
Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 17:04.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 4/2019 pöytäkirja. Pöytäkirja ollut sähköisesti nähtävillä ja
kommentoitavana.
5. Talous
- Saapuneet laskut
Kisamaksuista SM-Duppeli ja Lex ry OK, tulossa SM-Singeli (Mahlu) ja RockMölkky
IMO jäsenmaksu 70€ maksettu
- Lahjat jäsenjärjestöille
12kpl kaiverrettuja mölkkykapuloita tehty, tarjottu kahvia 19,45€.
- Myydyt tuotteet
Kapuloita myyty 93€:lla, settejä 845€:lla, tupamölkkyjä 75€:lla, puuttuu maksu 7
kapulaa = 21€
- Varainhankinnasta on nyt käyty keskustelua. Keskusteltu mm. SM-kisojen
pelilisenssistä, mutta asia vaatii enemmän keskustelua ja selvitystä, mahdollisesti
asia viedään konventtiin.
6. Inventaario / varastotilanne
- Päivitetty varastolista
Päivitetty, mutta tarkistettava. Varastolistan ylläpito hankalaa, tarvitsee selkeytystä.
Ehkä vihko varastolle, johon merkitään aina otetut tuotteet.
40 huonoa kapulaa jaetaan hallituksen jäsenten käyttöön, uudet saatu Tacticilta.
- Pakka-anomukset
o Janetzk1 ry, 10 pakkaa anottu ja päätetty
o Eläkeliiton SM-kilpailut, 6 pakkaa päätetty (anoivat 10)
o EM-Kotka ottanut yhteyttä Petteriin seteistä, ohjataan IMO:n/Tacticin

puheille, liitto voi lainata hätätapauksessa settejä.
7. Yhteistyöpyynnöt
- Kirkkonummen kunnan Vanhusneuvosto, kesäkisa 12.8.2019
Kisa alkaisi klo 12:00, huono ajankohta työssäkäyville. Kysytään jos HMS kiinnostaa, mutta muuten ei mahdollisuutta osallistua.
- LAMK, kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma 15.-17.5.2020
Vastuuhenkilö vaihtuu, lähetetään viesti hänelle, että missä mennään.
8. IMO
-

-

-

Kokouskutsu
Jäsenmaksu 70€, eräpäivä 7.6.
Kansainvälinen kokous perjantaina 16.8.2019 klo 18:00 Samoëns, ilmoitetaan
toistaiseksi 1 osallistuja > Milla
MM- ja EM-kisojen haku
Ilmoittautumisaikaa pidennetty heinäkuun loppuun saakka IMO:n puolelta, sillä
yhtään hakemusta kisoista ei ole tullut.
Suomen Mölkkyliitolle on tullut yksi hakemus, Fipa ry hakee MM-kisoja 2020.
Keskustelua on ollut myös Hollolan kunnan ja useiden yhteistyö tahojen kanssa,
josko kisat saataisiin Hollolaan. Petteri kannustanut laittamaan hakemuksen
pikaisesti, sitä siis odotetaan. Kokous keskusteli hakemuksista ja päätti vielä, että
vastataan Fipalle ja pyydetään hakemusta täydennettynä, ottaen huomioon
kokonaisresurssit, vapaaehtoiset, kisaorganisaatio, mukana voisi olla kuva kentästä
ym. Samalla kysytään SM-Nelurista 2020, molemmat kisat ovat elokuussa.
Pidennetään kuitenkin yleistä kisojen hakuaikaa IMO:n mukaisesti, hakemukset
liitolle käsittelyyn 24.7. mennessä, jolloin pidetään esim sähköpostikokous tai pjsoittokierros, ja tehdään päätös mikä hakemus Suomesta laitetaan IMO:on.
Sääntöjen suomennos
Työn alla.

9. Muut esille tulevat asiat
- RockMölkyn SM-kilpailut 18.5.2019, Lahti
15 joukkuetta osallistui, tapahtuma onnistunut ja saimme kiitoksia lahjoista.
- Mölkyn parikilpailut 25.8.2019, TUL:n Satakunnan piiri ry, Pori
Mainostetaan jäsenseuroille.
- EM- ja EC-kisat 6.-7.7.2019, Kotka
Liitto saa laittaa Eurooppa Cupiin yhden joukkueen, nimetty Petteri Rajanummi,
Jaana Mälkönen, Teppo Muhonen
Lisäksi Suomen joukkueeseen kysellään Kari Järvinen, Daniel Boman, Esa Terävä,
GM Ville Myllylä.
Petteri ilmoittaa Kotkaan joukkueet.
- LiittoMölkky 7.9.2019
Laitetaan mainos liikkeelle, jotta saadaan ilmoittautumiset etenemään.
Kisa pelataan Espoon Nuuksiossa, Haltian Luontokeskuksessa
Pelikentän mitat 38m x 50m, sähköt, netti pyydettäessä.
Ruoka omakustanne-hintaan pelien jälkeen luontokeskuksessa. Keittolounas
salaatteineen 14 € ja koko seisova pöytä 18€. Kentälle ravintolan toimesta
alkoholimyynti ja makkaraa saa paistaa kentän grillillä.
Liitto tarjoaa välipalan, sämpylä+mehu, Karakallioseuralla paikallinen catering, joka
voi sen hoitaa, hinta noin 4€ per henkilö. Ilmoitetaan heille, että tilaavat ne liitolle.
Pitää tehdä ruokaliput.
Kenttävuokra 225€, liitto maksaa.

-

Luontokeskuksen näyttelyyn alennetuilla lipun hinnoilla 6€ (normaali hinta 13€).
Annetaan lahjaksi Karakallioseuralle 4 mölkkysettiä + 4 tupasettiä järjestämisestä.
Kisan palkinnot ovat valmiina, Petteri ja Jaana katsovat pehmoja ja pelejä lisäksi.
Muistolahja kisasta hoidettava, noin 60 kappaletta, Milla kysyy TT-Kulta ainakin.
Suunnitteilla bussikyyti Lahdesta, tiedustellaan esim Tipiltä.
Mölkysti-pinssit / Mölkyn Hall of Fame
Tony laittaa nettiin ja sitten voidaan myös jakaa jäsentiedote ym.
SM-Neluri 2020
Kysytään tämän vuoden järjestäjiltä Cobralta ja Fipalta, mutta huomioidaan Fipan
MM-kisahakemus myös.
Liiton nettisivujen päivitys
o Maajoukkuepeli 3.11.2019, Suomi-Viro. Laitetaan kalenteriin ja odotellaan
harjoituksia (Harry+Timo).
o Gaala ja syyskonventti 23.11.2019. Paikaksi varmistunut Lahden Työn
Paikka Kiveriössä, laitetaan kalenteriin. Ohjelmaa ja palkintoja mietitään.

10. Seuraava kokous
EM- ja MM-haun jälkeen 24.7. pidetään sähköpostikokous tai pj-soittokierros Suomen
hakemuksista ja päätetään mikä lähetään IMO:lle.
Sitten seuraava kokous 9.8.2019 klo 17:00.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:48.

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
sihteeri

