Avomeripurjehtijat ry
Hallituksen kokous

Pöytäkirjanote

Aika:
Paikka:
Läsnä:

10.11.2010 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 29.9.2010 pöytäkirja.

4.

Kilpailukausi 2011
ORC-ranking
ORC-toimikunta jatkaa Jussin johdolla ORC-rankingin viimeistelyä.
Kimmo esitteli Finircin vuosikokouksessa 11.10. ehdotuksen isojen ORC- ja
IRC veneiden yhteisestä Offshore 1 -rankingista. Kokouksessa läsnäolleet 14
jäsentä eivät asiasta äänestäneet mutta Kimmon mukaan Finircin hallituksen
kanta ehdotukseen oli selkeän kielteinen. SPV:n avomerikilpapurjehdusjaoston
kokouksessa 18.10. Björn Ruokolahti kertoi, että Finircin vuosikokouksessa
läsnäolleet 18 jäsentä olivat yksimielisesti vastustaneet ajatusta.Kimmon
tulkinnan mukaan edellytyksiä yhteiselle OFF1-rankingille 2011 ei näillä näkymin
ole.
LYS-ranking
LYS-ranking 2010 oli toimikunnan mukaan hyvä mutta toimikunta aikoo vielä
tehdä pieniä parannuksia tulevaksi kaudeksi
BOW 2011
Kalev Jahtkllubin kanssa on sovittu, että BOW purjehditaan 5.-8.8.2011
Tallinnassa. Jussi kokoaa mahdollisimman pian järjestelytoimikunnan ja organisoi
tapaamisen KJK:n kanssa. Leif Ramm-Schmidt on ilmoittanut osallistuvansa
suunnittelutöihin. Päätettiin muuttaa pitkä avomerikisa päiväkilpailuksi. Päätettiin
että ORC Club -mittakirjalla saa osallistua. Päätettiin että Jani tekee heti
tiedotteen nettisivulle.

5.

ORC:n vuosikokous
Joakim ja Henrik osallistuivat kokoukseen Ateenassa. Myös Merenkävijöiden
edustaja Pekka Lopmeri oli mukana. Joakim kertoi teknisistä päätöksistä ja
hankkeista. Mittakirjojen määrä on jälleen kasvanut edellisestä vuodesta noin
300:lla ja mittakirjoja on tällä hetkellä noin 7660. Henrik kertoi että ORC ja
RORC ovat pitäneet yhteisiä kokouksia ja suunnittelevat yhdistävänsä
organisaationsa. ORC:n 4.11. julkaiseman tiedotteen mukaan tavoitteena on
yhdistää ORC:n ja IRC:n voimavarat, sääntöjen hyvät puolet ja tarjota
tulevaisuudessa yhtenäinen tasoitussääntö. Aikataulua ei ole julkaistu mutta

Patrick Lindqvistin arvion mukaan seuraava tiedote julkaistaan toukokuussa 2011.
Merenkävijöiden anomus ORCi MM-kisojen järjestämisestä Helsingissä 2012
sai kannatusta ja Merenkävijät jatkavat kisavalmisteluja Pekka Lopmeren
johdolla suunnitelmiensa mukaan.
Sovittiin että Henrik tekee nettisivulle lyhyen tiedotteen kokouksesta.
6.

Todettiin että yhdistyksen syyskokous on 24.11.2010 Blue Peterissä.
Hyväksyttiin Henrikin laatima toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 (liite). Kristina
viimeistelee tulo- ja menoarvion sen mukaiseksi ja lopullinen versio (liite)
hyväksytään sähköpostitse.

7.

Mikko selosti LYS-säännön kehityssuunnitelmia. SPV:n avomerijaosto on
päättänyt 18.10 kokouksessaan tukea Suomen oman LYS-säännön ja taulukon
kehittämistä ja käyttöönottoa 2011. Yrityksistä huolimatta ei yhteistyö SSF:n
kanssa ole johtanut tuloksiin. Tosin KSSS on Eva Holmstenilta saadun tiedon
mukaan kiinnostunut LYS-yhteistyöstä Suomen kanssa.
Ville Höglund ja LYS-toimikunta jatkavat omaa kehitystyötään ja seuraavat
mahdollisen yhteistyön edistymistä Ruotsin kanssa.
ORC-luokkien SM-sääntömuutosehdotus on toimitettu SPV:hen
hyväksyttäväksi.
Nautic-lehdessä ei julkaista enää perinteistä, ajankohtaisten luokkaliittouutisten
osiota. Lehteen voi kuitenkin lähettää kirjoituksia, joita julkaistaan
mahdollisuuksien mukaan hitaammalla aikataululla.
Kauden päättäisjuhlien järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Kristina koordinoi
palkintojen hankinnan. NJK:ta pyydetään jakamaan Hanko-Sandhamnin
palkinnot myös päättäjäisjuhlassa.
Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.
Henrik päätti kokouksen klo 22.
Puolesta

Kristina Lindqvist

Liitteet

Henrik Andersson

Toimintasuunnitelma 2011
Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.

