Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry. syyskokous 27.11.2009
Paikka: Yrittäjäopisto, Kauhava
osallistujaseurat: 10 / 24 : AlajA, JalJa, KauWi, KuortK, LaihL, RaJu, Raske, TeuRi,
VaaSu, YKV
Avaus
Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n puheenjohtaja Pauli Anttila avasi tilaisuuden klo 18.45.
Palkitsemiset:
Palkittiin kesäkaudella 2009 menestyneet suunnistajat. Kauden kesäsuunnistajana palkittiin Tuomo
Istolahti (YKV), kauden pyöräsuunnistajana Jussi Laurila(JalJa) ja kauden trail-o-suunnistajana
Arto Puro-aho (YKV). Vuoden maineteko meni Jorma Rajasaarelle, iltarastiviikon osallituja Juha
Ala-Hukkala. Kansainvälisestä menestyksestä tai SM-menestyksestä palkittiin Eeva-Liisa Hakala
(KortJV), Susanna Laurila (JalJa), Miisa Mantere (RaJu), Kirsi Nurmi( VaaSu), Lauri Nuuttila
(Rasku) Toni Saari( LapVi) Riikka Talvitie (LapVi), Kaisu Yli-Peltola (JalJa) sekä nuoret
lupaukset Tomi Närvä (SuJu) ja Emma Rinta (PoRa)
§1
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Anttila ja sihteeriksi Anna-Maija Vuorinen.
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asko Istolahti ja Marja-Liisa Mäntylä.
§2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja täten päätösvaltaiseksi.
§3
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista sekä mestaruuskilpailuverosta
Johtokunnan esitys:
Liittymismaksu:
esitetään; 85 €
Jäsenmaksu:
esitetään; 60 € /vuosi
Mestaruuskilpailuvero:
esitetään; 0,55 € (<300),
0,70 € (>300). HiSu:ssa ja PySu:ssa ½ edellisistä.
Esitykset hyväksyttiin.
§4
Päätetään puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille sekä tilintarkastajille
maksettavista palkkioista
Johtokunnan esitys
Puheenjohtajan palkkio:
esitetään; Johtokunnan palkkio:
esitetään; Kilometrikorvaus:
esitetään; 0,22 € /km
Tilintarkastajien palkkio:
esitetään; laskutuksen mukaan
Esitykset hyväksyttiin.
§6
Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset: Leena Ojala, Pasi Lyyluoma, Veli Mantere ja Sauli Hakala.
Johtokuntaan valittiin erovuoroisista Pasi Lyyluoma ja Sauli Hakala. Veli Mantereen tilalle valittiin
Jari Harju. Leena Ojalan tilalle etsitään henkilöä, jonka valinta vahvistetaan kevätkokouksessa.
§7
Valitaan tilintarkastajat
Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Kujala ja Hannu Niemelä, varalle Jorma Kaataja ja Mauno Näsi.

§8
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010
-Esiteltiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja AM-kilpailukalenteri vuodelle 2010. (ks. liitteet)
-AV-valmennus: Todettiin, että Suomen Suunnistusliitto ei myöntänyt edelleenkään EteläPohjanmaan alueelle aluevalmennustukea vuodelle 2010. Toimintaa tullaan jatkamaan alueen
omalla kustannuksella, kuten vuonna 2009 ja kehittämään edelleen.
-Koulutus: Keskusteltiin siitä, millaisia koulutuksia tarvitaan ja halutaan. Toiveena nousi esille
mm. huippusuunnistajan luento ja tulospalvelukoulutus. Ocad-koulutukseen (järj. tammikuun 2010
puolivälissä)on parhaillaan ilmoittautuminen. Tullaan järjestämään sekä ratamestariseminaari että
2-luokan ratamestarikoulutuksia kuin myös ohjaajakoulutuksia alueella tarpeen mukaan.
Ratamestariseminaarille paikkavaihtoehtoja löytyi useita mm. Seinäjoki, Kuortane, Härmän
kuntokeskus.
-Kilpailutoiminta: Keskusteltiin kilpailukalenterin kohdalla mm. AM yön ja erikoispitkän matkan
sekä sprintin ajankohdista. AM Partion ajankohta sovittiin su 13.6.2010. AM sprint keväälle.
Maakuntaviestissä tullaan noudattamaan samoja sääntöjä kuin hiihdossa eli nykyiset kuntarajat.
Järjestävän seuran *kunnan* suunnistaja voi edustaa kilpailussa, mikäli hänellä ei ole
maastotuntemusta.
-Harrastetoiminta: Kuluneena kesänä kokeiltu iltarastiviikko tullaan toteuttamaan myös ensikesänä
jo sovittuna ajankohtana eli 7. – 10.6.
-Heikki Linna esitteli talousarvion vuodelle 2010. Talousarvio on tarkoituksella tehty
alijäämäiseksi, koska rahatilanne on hyvä. Tavoitteena on satsata toimintaan.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.
§9

Edustajan nimeäminen ulkopuolisiin tehtäviin
Päätettiin, että johtokunta nimeää edustajan.

§ 10

Muut esille tulevat asiat
Alueen kilpailutoiminnan kehittämiseksi ehdotettiin , että palkitaan paras kilpailu tai
järjestäjä (ei SM-kilpailu). Kehitellään palautelomake.

§ 11

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.37.

Liitteet
Läsnäolijat ja läsnä olevat seurat
Palkittavat 2009
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010
Alustava AM-kilpailukalenteri vuodelle 2010

Kauhavalla 27.11.2009

