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Aika
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Maanantaina 25.11.2013, klo 17:30 – 20.20
Uudenmaan piirin toimisto

Osallistujat:
Leena Ståhl
Joni Karjalainen
Kati Airaksinen
Ilari Jokirinne
Markku Kyyrönen
Tuomas Nenonen
Virpi Orda

TiPS, pj
KoiPS, vpj
TiPS
NuPS
LEK
OT-77
LePa (klo 17:56 lähtien)

Poissa:
Mika Kottila
Leena Neuvonen
Markku Sandström
Kari Hakkarainen
Tommi Lingman
Mika Peltola

Kilpailupäällikkö, esittelijä
Kilpailusihteeri, sihteeri
Erotuomari vastaava

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Hyväksyttiin kokouksen 7/12 pöytäkirja. Kilpailusihteerin laitettava pöytäkirja piirin sivuille ja lähetettävä se piirihallitukselle.
- kirjettä kunnille Futsalista ei oltu vielä tehty
3. Futsal
- Käytiin läpi liiton Futsalvaliokunnan kokouksen pöytäkirja, jota piirin erillinen Kilpailuvaliokunnan Futsaltyöryhmä huomio tarvittaessa omassa tulevassa esityksessään seuraavassa
kokouksessa. Todettiin, että Futsal-tuomareista on kova pula.
4. Kauden 2014 pelitavat ja sarjapohjat
- Hyväksyttiin miesten Kolmosen lohkojaot sekä vahvistettiin, että Helsingin piiri hallinnoi
tulevalla kaudella Kolmosen lohkoa 2
- Käytiin läpi ELL-liigat ja niihin tapahtuneet muutokset ja hyväksyttiin sellaisinaan.
- Myönnettiin Kaakkois-Suomen piirin joukkueen HaPK anomus osallistua A-junioreiden
sarjaan sillä edellytyksellä, että pelaa kaikki pelinsä vierasotteluina.
- Hyväksyttiin Helsingin piirin tapaan, jos Kaakon piiristä lisää halukkaita naisten Neloseen,
niin otetaan mukaan.
5. Kauden 2014 sääntömuutokset

-

-

Liiton yhteisjoukkuesopimus on muutettu tehtäväksi joka vuosi. Muutettiin piirin yhteisjoukkuesopimusta, niin että sen voimassaolon jatkuminen tulee vahvistaa vuosittain, mutta
sopimus maksetaan edelleen vain kerran.
Yhteistyöseurasopimus muutettiin niin, että tytöt ja pojat voivat sopia ne eri seurojen kanssa
Piirin farmisopimus ja Piirin erillismääräykset päätettiin pitää ennallaan.
Päivitetään piirin sivuille, niin että myös vuosi 2013 jää näkyviin, jos joku vielä tarvitsee
niitä tietoja.

6. Kauden 2014 poikkeuslupasäännöt
- Päätettiin edelleen pitää seuran kaksoisedustuspeluuttaminen edellisessä kokouksessa sovitun mukaisena eikä hyväksyä Helsingin esittämää muutosehdotusta
- Sääntömuutoksiin vahvistettiin, että jatkossa yksittäisessä pelissä sallitaan vain 5 erillistä
poikkeuslupapelaajaa.
7. Sarjapaikka anomus
- Myönnettiin Team Vanpalle miesten Kolmosen AC Vantaan sarjapaikka, seurojen yhdistyttyä Team VanPaksi. Tarvittavat hyväksyttävät asiakirjat on toimitettu piirille.
8. Johtosääntö
- Päätettiin esittää piirihallitukselle johtosääntö hyväksyttäväksi, ja että johtosääntöön lisätään, että Kilpailuvaliokunta on myös päättävä elin.
9. Muut esille tulevat asiat
- Keskusteltiin erotuomaritoiminnasta, kolmikoiden riittävyydestä, erotuomarikerhojen yhteistyöstä ja asettelusta, jonka jälkeen päädyttiin, että kootaan erillinen työryhmä Kilpailuvaliokunnasta sekä Erotuomarityöryhmästä pohtimaan ja suunnittelemaan erotuomaritoiminnan kehittämistä. Kilpailuvaliokunnan edustajiksi kyseiseen ryhmään tuli Markku Kyyrönen, Joni Karjalainen ja Markku Sandström
10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja sovittiin seuraavaksi kokouspäiväksi ma 13.1
klo 17.30 piirin toimisto
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