Avomeripurjehtijat ry
Hallituksen kokous

Pöytäkirjanote

Aika:
Paikka:
Läsnä:

14.4.2010 klo 18.30 - 22.00
Blue Peter, Lauttasaari
Henrik Andersson, pj.
Kimmo Lautanen
Jani Lehti
Joakim Majander
Mikko Palkama
Jussi Pietinalho
Kristina Lindqvist, sihteeri

Poissa

Leif Nordström
Sami Ranta

1.

Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2.

Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.

3.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 20.1.2010 pöytäkirja. Todettiin että 20.3.
järjestetty koulutuspäivä onnistui hyvin.

4.

Hyväksyttiin Kristinan laatima vuoden 2009 tilinpäätös (liite) ja Henrikin laatima
toimintakertomus (liite) esitettäviksi kevätkokouksessa.
Kevätkokous pidetään 28.4.2010 klo 18.30 Blue Peterissä. Tilaisuudessa
tarjotaan kahvit osanottajille.

5.

Keskusteltiin Dual Scoring -laskennasta ORC- ja IRC-rankingkisoissa.
Avomeripurjehtijat haluavat DS-laskennan ja ainakin HSK on luvannut järjestää
sen. VSSR:ssa toivotaan myös samaa ja Henrik varmistaa järjestäjiltä asian.
Epäselvää on, että osallistuvatko IRC-veneet vain oman ranking-sarjan
kilpailuihin vai ovatko veneet myös mukana ORC-rankingin muissa kilpailuissa.
Samilta saadun tiedon kaikki IRC-mittakirjan omistavat veneet lasketaan IRCtuloksiin. Todettiin, että tällä tavalla saattavat tulokset vääristyä, jos esim. vene
purjehtii eri purjeilla ORC-kisoja kuin mitä IRC-kirjaan on merkitty.
Sovittiin että Jussi ja Henrik varmistavat järjestäjiltä, että tuloslaskenta on
järjestyksessä. Tom Finell on ystävällisesti lupautunut laskemaan ORCrankingin tulokset.
Ranking-kisoista pyritään julkaisemaan nettisivulla referaatteja. Jani ja Kimmo
hoitavat tehtävän. Valokuvia pyritään myös julkaisemaanJoakim selosti BOW:n järjestelyjä. Todettiin että kisaan on löytynyt sponsori.
Tieto julkaistaan heti kun sopimus on allekirjoitettu. Kilpailukutsu on julkaistu
netissä ja se postitetaan myös jäsenille.
Valitettavasti Eestissä on päädytty 4 ORC-luokkaan joten emme purjehdi
samoilla luokkarajoilla tänä kesänä. Eestissä on myös päätetty järjestää omat
mestaruuskilpailut eli BOW ei tänä vuonna ole Eestin mestaruuskisa. Monelta
taholta on kuitenkin lupailtu, että BOW:lle tulevat samat eestiläisveneet kuin
2009. Eestissä on paljon 4-luokan veneitä, jotka haluavat purjehtia keskenään.
Ensi syksynä pyritään keskustelemaan eestiläisten kanssa asia hyvissä ajoin
jotta 2011 voidaan purjehtia samalla luokkajaolla.
Avomerijaosto ei ole pitänyt kokousta mutta on hyväksynyt ORC-luokkajaon
sähköpostikeskusteluna.
LYS-ranking toteutuu suunnitelmien mukaan. Prosailorin kanssa on tehty
suullinen sopimus ja sarjan nimeksi tulee Prosailor LYS -ranking. Poistettu osio

vedoten lakiin yksityisyyden suojasta. Mikko tekee esitteen, joka
julkaistaan netissä ja postitetaan jäsenille. Sarjaan kuuluu yhteensä 37
osakilpailua Hangon ja Kotkan väliseltä alueelta. Järjestäjille lähetetään tiedote.
Tom Finell on ystävällisesti lupautunut laskemaan tulokset. Osakilpailujen
tulokset samoin kuin sarjan tilanne julkaistaan netissä säännöllisesti.
Avomeripurjehtijat seuraa myös muita alueellisia rankingeja mm. Turun ja
Saimaan sarjoja, joiden tuloksia julkaistaan myös yhdistyksen nettisivulla.
6.

ORC-mittaustoiminta on hyvällä mallilla. Luokkaliiton vaaka on Pekka Lopmerin
hallussa ja sitä voi lainata hänen valvonnan alaisena. Lainaamisesta peritään
pieni korvaus. Asiasta tiedotetaan muille luokkaliitoille ja kisajärjestäjille.

7.

Keskusteltiin vuosikirjan valmistumisesta ja todettiin, että osa aineistosta on
myöhässä. Keskusteltiin pääkirjoituksen sisällöstä. Päätettiin kirjoittaa mm.
syyskokouksen luokkajako- ja luokkaliittopäätösten vaikutuksista kilparadoilla.
Tavoitteena on taata työrauha sekä ORC- että IRC-purjehdukselle sekä tarjota
mahdollisuus osallistua kisoihin molemmilla tasoituksilla Dual Scoring -laskennan
ansiosta. Myös toive yhden kansainvälisen säännön tavoitteesta mainitaan.
Henrik Ramm-Schmidt on ilmoittanut olevansa valmis uudistamaan nettisivun
ulkoasua ja sisältöä ja toivoo ohjeita hallitukselta ja toimikunnilta.

8.

Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.

9.

Kimmo kertoi tulevista koulutustilaisuuksista. Kaksiosainen North U -seminaari
alkoi 8.4. ja jatkuu 15.4. Osanottajia on ilmoittautunut odotettua enemmän eli
noin 100 henkeä.

10.

Muita asioita ei ollut. Päätettiin kutsua seuraava kokous koolle tarpeen mukaan.
Henrik päätti kokouksen.

Puolesta

Kristina Lindqvist

Liitteet

Henrik Andersson

Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.

