Suomen Optimistijollaliitto ry,
Hallituksen kokous 13.11.2010
Paikka: Tuusulanjärven Purjehtijat,
Järvenpää
Aika: 13.11.2010 17:00-18:00
Läsnä:
Martin Still
OP Laakso
Anu Tanhuanpää
Sampo Valjus
Mini Winqvist
1 § Talousasiat
EM-joukkueleirin kuluselvitys ja valmentajapalkkiot hoidettu, Berliinin jälkisaatavat
varmistettava -> Martin S ja OP L
OP L esitteli alustavan tilinpäätöksen ja budjetin 2011,
Sovittiin että tarkistetaan SPL:n luokkaliitto/valmennustukeen sisältyvän valmennusresurssin
määrä, käytetyn ja käyttämättömän tuen osalta -> Mini W.
2 § Kilpailut ja leirit
Karsinta/rankingsarja 2011
Ranking-sääntö / pistelaskenta: viisi parasta lasketaan, eli kaksi poisheittoa -> Kimmo päivittää
nettisivut.
Kesäkuun rankingkisa järjestetään HSS Downtown racen yhteydessä 11 - 12.6.2010
SM 2011
SM-järjestelyt vaatinevat vielä varmistamista, ajankohta siirtyy viikolla ja on osa junnu-SM
tapahtumaa 12-14.8.2011 -> Kimmo H
Haastaja/Kadettisarja 2010
Kadettisarjassa palkitaan kiertopalkinnolla paras pelkästään kadettisarjaan osallistunut ->
Martin S ja Anu T.
Haastaja/Kadettisarja 2011
Seurojen ilmoituksia tullut vain muutama -> Anu ja Matilda ovat yhteydessä seuroihin.
Tavoitteena neljä kilpailua kullekin alueelle (Etelä, Itä, Länsi, Pohjanlahti, ”järvisuomi”).
Kehityskohteet 2011
- rankingsarjassa edellytettävät kilpailujärjestäjien ohjeet, ranking-kilpailusopimus sekä
NoR/kilpailukutsu- ja SI/purjehdusohjemallit kaipaavat vielä päivitystä/tarkennusta ->
Martin S, Mini W, OP L & Kimmo H
- ohjeisiin sisällytetään fleet-jako-ohjeet
- supportboats / turvaveneohjeet -> valmiit, jakelussa
Leirit/valmennus ja kansainväliset kilpailut 2011
- Napolin (Trofeo Marcello Campobasso) joukkue täynnä
- Palamos peruuntuu yhteisleirinä -> Mini W valmistelee kustannustehokkaampaa
vaihtoehtoa maaliskuulle
- Kotimaan kevätleirin paikka auki -> Mini W valmistelee

3 § Tiimivaatteet / Prosailor-sopimus
Sopimus irtisanottu, uudet neuvottelut käynnissä, tavoitteena uusi sopimus tämän vuoden
puolella -> Mini
4 § IODA sääntömuutokset
Käsiteltiin IODA sääntömuutosesitykset (IODA vuosikokous AGM 2010, Langkawi Malesia),
SOL kokousedustajana toimii Thomas Malm.
Päätettiin seuraavaa:
Executive Commitee / luokkasponsorointi IODA-kisoissa: tuetaan
Executive Commitee / luokkasäännön tekniset muutokset (Annex B): tuetaan
Executive Commitee / IODA Continental mestaruuskisojen kustannukset: tuetaan
NZL / ”kotikisapaikkojen” määrän lisäys: ei tueta
AHO/sukupuolikiintiöiden määrien tarkennus: tuetaan
AHO/MM-palkintojen ja titteleiden sukupuolikiintiöiden tarkennus: tuetaan
AHO/ikärajan muutos syntymäpäiväperusteiseksi: ei tueta
5 § PM-sääntömuutokset
PM-sääntöjä muutettu Skandinaavisen Purjehtijaliiton kokouspäätöksellä (Marianne Pentti):
varapäivä pois, lähtöjä 9, osallistumisoikeuteen jää Optarin osalle MM/EM/PM jako
6 § LaNu / uusi purjehdus- ja veneilyliitto SPV
Keskusteltiin uuden purjehdus- ja veneilyliiton henkilöstövalinnoista.
Todettiin, että junioripurjehduksen edunvalvonta tulee varmistaa yhdistetyssäkin liitossa.
Pyritään vaikuttamaan hallituksen ja toimikuntien henkilövalintoihin, niin että luokkaliittojen ja
juniorikilpapurjehduksen asiantuntemus tulee huomioiduksi
7 § Liiton sääntömuutos
Käytiin läpi ja hyväksyttiin tarkennettu ehdotus liiton sääntöjen muuttamiseksi.
Päätettiin kutsua koolle yleiskokous Varalan leirin yhteydessä 29.1.2011
8 § Päämittamies
Päätettiin valita liiton uudeksi päämittamieheksi Tom Björndahl (GSF, Kokkola)
9§ Seuraava kokous
Seuraava kokous 29.1.2010 Varalan leirin yhteydessä, kellonaika tarkennetaan
Muistion vakuudeksi:
Martin Still, puheenjohtaja

Sampo Valjus, sihteeri

