Avomeripurjehtijat ry
Hallituksen kokous

Pöytäkirjanote

Aika:
Paikka:
Läsnä:

15.12..2009 klo 18.00 - 22.00
Blue Peter, Lauttasaari
Henrik Andersson, pj.
Kimmo Lautanen
Jani Lehti
Joakim Majander
Leif Nordström
Mikko Palkama
Jussi Pietinalho
Sami Ranta
Kristina Lindqvist, sihteeri

1.

Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2.

Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.

3.

Hyväksyttiin edellisten kokousten 11.11.2009 ja 30.11.2009 pöytäkirjat.

4.

Nimettiin Joakim hallituksen varapuheenjohtajaksi. Valittiin puheenjohtajat
ja osa jäsenistä toimikuntiin:
Kilpailutoimikunta, Joakim Majander pj, Mikko Palkama, Jussi Pietinalho, Sami
Ranta
ORC-toimikunta, Jussi Pietinalho pj.
LYS-toimikunta, Mikko Palkama pj, Joakim Majander
Koulutustoimikunta, Kimmo Lautanen pj.
Tiedotustoimikunta, Jani Lehti pj, Kimmo Lautanen
Vaalitoimikunta on valittu syyskokouksessa, Teddy Weber pj, Patrick Lindqvist,
Leif Ramm-Schmidt
Todettiin että IRC-toimikuntaa ei ole enää. Sami Ranta toimii yhteyshenkilönä
Finirciin.
Päätettiin että puheenjohtajat nimeävät toimikuntiensa jäsenet ja laativat
toimikuntiensa tehtäväkuvaukset vuoden loppuun mennessä. Lopulliset
kokoonpanot vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

5.

Keskusteltiin vuoden 2010 ORC-kilpailuluokkien määrästä. Vaihtoehtona on
jako 3 tai 2 luokkaan. Todettiin että 1-luokan veneitä on vähän ja jako 2 luokkaan
auttaa tätä asiaa. Toisaalta 2- ja 3-luokat ovat toimineet hyvin koska veneiden
nopeuserot ovat kohtuulliset.
Päätettiin tehdä nettisivulle kysely luokkajaosta ja vastausaikaa on loppiaiseen
saakka. Vastauksissa pyydetään ilmoittamaan edustamansa veneen
purjenumero. Kyselyyn saavat vastata sekä kipparit että miehistönjäsenet.
Kyselyn tulosta käytetään suuntaa-antavana ja asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.
Keskusteltiin tulevan kauden ORC-rankingista. Päätettiin että toimikunta tekee
ehdotuksensa seuraavaan kokoukseen. ORC- ja IRC-veneillä voi olla
yhteislähdöt.
Joakim selosti ESF:n BOW-järjestelyjä, jotka ovat jo hyvällä mallilla. Teddy
Weber toimii kilpailupäällikkönä. Tuloslaskijoina ovat Ari Peltomäki ja Tore
Kindstedt.X-99 -luokkamestaruudet purjehditaan myös BOW:lla. Kalevin
pursiseurasta on ilmoitettu, että tallinnalaiset veneet ovat tulossa mukaan.
Tavoitteena on julkaista messuilla esite.

Mikko selosti LYS-rankingin suunnitelmia. Tavoitteena on houkutella mukaan
avoimiin LYS-kilpailuihin veneitä myös seurojen sisäisistä viikkokisoista
madaltamalla osallistumiskynnystä. Samalla korostetaan, että LYS on
kehittynyt parempaan suuntaan ja sen statusta halutaan nostaa. Espoo
Rankingia ei järjestetä enää. Itäsyndikaatin ranking jatkuu 2010. Eteläisen alueen
kilpailukalenterissa on yli 20 mahdollista LYS-kisaa.
Sovittiin että toimikunta alkaa työstää hanketta ja miettii mm. luokkajakoa,
pistelaskentaa ja mitkä kisat otetaan mukaan. Tavoitteena on tehdä messuille
esite.
6.

Keskusteltiin kotisivujen kehittämisestä. Tavoitteena on parantaa ulkoasua,
elävöittää sisältöä ja tehdä siitä ajanvietesivusto.
Päätettiin että toimikunta kokoontuu yhdessä Henrik Ramm-Schmidtin kanssa
miettimään kehitysideoita.
Päätettiin tehdä vuosikirja Janin johdolla. Jani tekee seuraavaan kokouksen
suunnitelman sisällöstä ja työnjaosta. Tavoitteena on että hallituksen jäsenet
hankkivat jokainen vähintään yhden ilmoituksen. Kristina koordinoi
ilmoitusmyyntiä.
Keskusteltiin jäsentiedottamisesta sähköpostilla tarpeen mukaan.

7.

Keskusteltiin kevään koulutusohjelmasta. Tavoitteena on järjestää perinteinen
koulutuspäivä ja mahdollisesti myös lyhyempiä iltatilaisuuksia, esim. Gotland
Runt -ilta. Koulutustoimikunta selvittää mahdollisuuksia järjestää avomerikisojen
vaatimaa turvakoulutusta. Tarjolla olevista EA1-kursseista tiedotetaan nettisivulla.

8.

Jäsenasioita ei ollut.

9.

Päätettiin tilata hallituksen jäsenille heidän itse valitsemansa ulkomaiset
venelehdet. Kristina huolehtii tilauksista.
Sami kertoi, että Finircissä on nyt noin 30 veneenomistajajäsentä.
Luokkaliittoanomus on lähetetty SPL:oon. Nettisivut on avattu osoitteessa
Finirc.com. Luokkamestaruuskilpailut purjehditaan EPS:llä ja tapahtuma on
mukana Itämeren Hanseboot-kilpailusarjassa. Kilpailun vetäjänä on Timo
Fleming. Suunnitelmissa on järjestää IRC-koulutusta kilpailujärjestäjille ja
purjehtijoille eri puolella Suomea. Kristina esitti toivomuksen, että kevään
koulutuspäivä järjestetään yhteistyössä Finircin kanssa.
Päätettiin poistaa IRC-asiat nettisivulta ja laittaa tilalle linkki Finircin sivulle.

Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.
10.

Päätettiin pitää seuraava kokous 14.1.2010 Blue Peterissä.
Henrik päätti kokouksen.

Puolesta

Kristina Lindqvist

Henrik Andersson

