Suomen Optimistijollaliitto ry

Hallituksen kokous 8 / 2014
Aika:
Paikka:

15.9.2014 klo 18
NJK

Paikalla:

Jari Kotiranta (pj), Lasse Dahlberg, Ben Mellin, Kari Hokka, Markku
Mikkola, Kari Sinivuori, Mini Winqvist (sihteeri)
Hannu Hoviniemi, Sampo Valjus, Johanna Partti

Poissa:

0. Ennen kokousta tunnin tapaaminen Optivalmentajien kanssa (muistio pöytäkirjan liitteenä)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:35
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
Puheenjohtajan laatima esityslista toimii työjärjestyksenä
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kaikki ovat saaneet pöytäkirjan sähköpostitse ja pöytäkirja hyväksyttiin. Allekirjoitus
seuraavassa kokouksessa.
5. Kausi 2014 -lyhyt tilannekatsaus
-Marstrandleiri: MM-joukkue ei voi osallistua. Yritetään Höstregatan yhteydessä saada
värvättyä ’joukkue’ osallistumaan
-Berliini joukkuekisa: paikan lunasti HSS I joukkue. J. Svinhufvud hoitaa käytännön
järjestelyjä tästä eteenpäin.
-EM-joukkueelle SOL tervehdys (JK hoitaa)
-Junnugaala: vahvistus Mattlidenistä puuttuu (MW). Samat palkinnot kuin aiemmin (MM
hoitaa).
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015
-keskusteltiin pitkään kauden 2015 toimintasuunnitelmasta. Sihteeri tekee kokouksessa
sovitut muutokset luonnokseen, jonka jälkeen se jaetaan hallituksen jäsenille. Mikäli
kommentteja ei tule, toimintasuunnitelma on hyväksytty ja se esitetään sellaisenaan
syyskokoukselle.
-kisakalenterin lopullinen hyväksyntä päätettiin siirtää uudelle hallitukselle, mutta asia
pyritään valmistelemaan mahd. pitkälle. Toimintasuunnitelmassa ei varsinaista kalenteria.
-Talousarvio: käsiteltiin rahastonhoitajan tekemä ehdotus talousarvioksi. Hyväksyttiin
talousarvio muutamalla muutoksella.
Päätettiin laskuttaa kaudella 2015 kadettikilpailun järjestävältä seuralta 5 € / osallistuja.

7. IODA AGM
-päätettiin nimetä Tom Store country representativeksi ja hänet valtuutetaan edustamaan
SOL:a AGM:ssä. Kokouksessa käsiteltävistä asioista hänet ohjeistetaan erikseen, mikä on
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SOL:n kanta (LD ja JK)
8. Liiton syyskokous
-puheenjohtaja tulostaa kokouksessa jaettavan materiaalin

9. Muut esille tulevat asiat
-ei ollut
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 21:50
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MUISTIO
Optiliiton hallituksen ja optivalmentajien tapaaminen 15.9.2014 klo 18-19 NJK:lla. Paikalla
valmentajien edustajina Erica Bäckström ja Rene Abner.
* Valmentajien ja SOL tapaamiset osaksi vuosisuunnittelua
* Miten saadaan suunnittelujänne pidemmäksi
* Kalenteri: valmentajien tulisi tietää aiemmin milloin heidän toivotaan olevan SOL (arvokisat,
leirit, järjestelyt) töissä. Vaikuttaa merkittävästi seuran vuosikalenteriin. Mitä aiemmin sitä
parempi – ymmärretään, että tilanne saattaa muuttua
* Avointenleirien ajoitus ja sisältö. Valmentajarinki lähemmäksi järjestäjää. Leireille
kattoteema jonka valmentajarinki on valinnut
* Karsintakisat; miten kehittää karsintasarjaan osallistumisen mahdollisuus. Mitä jos
karsintoihin saisi osallistua 100 purjehtijaa (ei fleettijakoa)
* Rankingsarjassa fleettijako vasta 120 jälkeen
* Valmentajien koulutus: Tuetaan / tukeudutaan SPVn valmennuskoulutusohjelmaan.
Ulkomaisten valmentajien hyödyntäminen kotimaisten valmentajien kehittämisessä – erillinen
päivä (mukaan MM / EM purjehtijat). Myös Suomalaisen osaamisen hyödyntäminen => SPV
* Arvokisat: Merkittävä rooli valmentajien kehityksessä (luoda suhteet, nähdä mitä muut
tekevät, ..). Miten saada 2 valmentajaa mukaan (vesi- / rantavalmentaja)?
* Miten jakaa valmentajat eri kategorioihin? Koulutus, sitoutuminen, tiedon jakaminen
* Spinnaker yhteisleiri ja –kisa konseptin jalostaminen vs seurojen omana projektina
* Valmentajatoiminto tmv jonka kautta saadaan valmentajat paremmin mukaan toimintaan

