Suomen Kansainvälinen Mölkkyliitto
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 6/13
Aika:
Paikka:
Läsnä

Tiistai 12.8.2013 klo 18:00
Kisapuisto
Suvi Soini
puheenjohtaja
Matti Lehtonen
sihteeri
Jari Haasiatarha
Timo Tuomola
Marja Savioja
Eero Koskinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
4. Edellisen kokouksen 5/13 pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 5/13 pöytäkirja
5. Taitokisa ja pitkulakisa MM-kisoissa
Sovittiin, että järjestetään kisat lauantaina klo 11:00 - 17:00 yhdessä Janetzkin
kanssa. Ehdotetaan Janetzkille, että valvotaan yhdessä kisoja, mielellään aina
kolme henkeä paikalla. Rahojen jakosuhde 50/50. Ensimmäisen vuoron 11:00 12:00 ottaa Masa ja Janetzkista Esa ja Anneli, muut vuorot sovitaan kisapäivänä.
Suvi ja Eero kysyvät mahdollisia auttajia hallitukselle. Masa tekee ilmoitukset
kisojen säännöistä sekä toimintaohjeen. Suvi hoitaa palkinnot. Jos edellä mainittu
ei sovi Janetzkille, niin järjestetään pelkkä pitkulakisa.
6. Maaottelun toimitsijat
Marja, Kari ja Jari ovat toimitsijoita, muut auttavat tarpeen vaatiessa. Jari ei saa olla
toimitsijana siinä lohkossa, missä hänen vaimonsa heittää.
7. Mölkkyjen mölkky
5 joukkuetta ilmoittautunut, kysytään muutamaa joukkuetta lisää. Suvi hoitaa
palkinnot
8. Special Mölkky Event
2 joukkuetta ilmoittautui. Päätettiin peruuttaa kisat. Yritämme ensi vuonna

uudestaan.
9. Kansainvälinen kokous
Suvi kysyy suostuuko Jake edustamaan hallituksen jäsenten kanssa Suomea.
Kotiaho suostui presidenttiehdokkaaksi.
10. Maaottelu Viroa vastaan 12.10.2013
Suomen karsinnat 28.9.2013 energiahallilla. Kuusi parasta suoraan
maajoukkueeseen, loput kuusi valitsee hallitus. Joukkueessa pitää heittää
vähintään kolme naista. Hinta 15 euroa. Ilmoittautumiset Tipille 20.9. mennessä.
Karsinta koskee myös vuoden 2014 maaottelua.
11. Palautteet kisoista
Tipi laittaut viestin Pirtille.
12. Virallisten kilpailujen alkulohkojen arvonta
MM-, EM- ja SM-kisoissa virallinen arvonta, johon kuka tahansa voi osallistua.
Arvonnasta on ilmoitettava viikkoa ennen arvonnan suorittamispäivää. Arvonta voi
olla painotettu, mutta painoarvoksi ei voi laskea asuinmaata, -paikkakuntaa, ikää,
rotua tai sukupuolta. Hallitus katsoo tämän yhdeksi kriteeriksi myöntäessään
kisojen järjestämisoikeuksia sekä kisapakkojen antamista kisojen järjestäjille. Marja
laittaa viestin asiasta jäsenjärjestöille.
13. Alkulohkojen heittojärjestys
Heittojärjestyksen on muututtava silloin, kun lohkossa heittää useampi kuin kolme
osallistujaa/osallistujajoukkuetta. Hallitukselta voi tarvittaessa pyytää apua.
14. Seuraava kokous
2.9.2013 klo 17:00, puheenjohtaja ilmoittaa paikan myöhemmin
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30
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