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Member of World Rug
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Member of Finnish Olympic Committee

Pöytäkiria
Suomen Rugbyliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 2019

Osallistujat:
ïimo Hämäläinen (Kuopio), Jessi Mäenpää (Turku), Hanne Yli-Parkas (Turku, ei
äänioikeutta), Emmanuel Courbin (HRC), James McDade (Seinäjoki), Jatta-Mari Harju
(Warriors), Emma Kokkonen (Linna), Oskar Lökfors (Porvoo OTS), George Mossford (SRL,
ei äänioikeutta), Leena-Maija Vanha-aho (SRL, sihteeri, ei äänioikeutta), Palemia Field
(SRL, ei äänioikeutta), Stephen Whittaker (SRL, ei äänioikeutta), Jarno Suoja (Linna, ei
äänioikeutta)

Aika:
Paikka:

10.30
Valimotie 10, 00380 Helsinki

1. Kokouksen avaaminen
SRL:n puheenjohtaja George Mossford avasi kokouksen klo 10.41.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkiriantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksivalittiin George Mossford, sihteeriksi Leena-Maija
Vanha-aho ja pöytäkirjantarkastajiksi Emmanuel Courbin ja Hanne Yli-Parkas,
ääntenlaskijoiksi Steve Whittaker ja Palemia Field

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksytti in.

5. Budjetin 2020 hyväksyminen
Budjetti on lähetetty seuroille 4-5 viikkoa ennen kokousta, joten budjetti esiteltiin
hyvin lyhyesti. Vastattiin kysymyksiin.

Hyväksyttiin budjetti vuodelle 2020

6. Toimintasuunnitelman 2020 hyväksyminen
Toimintasuunnitelma on lähetetty seuroille 4-5 viikkoa ennen kokousta. Esiteltiin
toimintasuunnitelma lyhyesti. Nostettiin esille juniorirugby, joka ei tule etenemään
sillä vauhdilla kuin kevään juniorikokouksessa päätettiin. Hanne nosti esille, että
koulujen kevätkalenteri on täynnä jo ennen syyslukukauden alkua, joten päivämäärät
tulisi lyödä lukkoon koulujen välisen turnauksen osalta jo vuotta aikaisemmin.
Keskusteltiin seurojen juniorimääristä. Muutetaan toimintasuunnitelmaa siten, että
koulujen välisen turnauksen osalta ei määritetä tarkkaa aikataulua.
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Lisäksi mainittiin uutena lisäyksenä tullut mahdollisuus toimia sponsorointiagenttina
provisiota vastaan. Lähetetään seuroille SRL:n ohjeitus, jonka seurat voivat lähettää
kiinnostuneille.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin yllämainitulla muutoksella

7. Kilpailuformaat¡t vuodelle 2020
a. Formaattien esittely

George esitteli formaatit. Kilpailusäännöksiä tullaan muuttamaan naisten
osalta siten, että kilpailumääräykset ovat yhtä sitovat kuin miehillä, mutta itse
säännöt eivät siis muutu. Ei virallista 1-divisioonaa naisille.

Miesten nykyisissä sarjoissa ongelmana on ollut, että jos joukkue luopuu
sarjapaikasta viime hetkellä, vaikutus pelimääriin on valtava. Esimerkiksi 1-
divisioonassa oli kaudella 2019 lopulta vain neljä joukkuetta. Ratkaisuna
tähän esitetään 1 -divisoonan kasvattamista ja 2-divisioonasta luopumista.
SM-sarjassa tulee kilpailemaan seitsemän joukkuetta, joten edellisen kauden
1 -divisioonan voittaja Kuopio nousee SM-sarjaan. 1 -divisioonassa tulisi
olemaan muutoksen jälkeen noin 8 joukkuetta kakkosjoukkueista ja viime
hetken muutoksista riippuen. Tällä tavalla 1-divisioonan joukkuet saavat myös
enemmän pelejä ja enemmän pelikokemusta. Sarjamuutoksen jälkeen
kakkosjou kkueiden pelien aikataul uttami nen pelika lenteri in on haastavaa
vapaiden viikonloppujen osalta. Keskustellaan HRC:n ja Warriorsin kanssa
aikatauluista.

Kokonaispelimäärä ei muutu sarjamuutoksen myötä

Keskusteltiin lainasäännöistä. Keskusteltiin siitä, olisivatko kilpailusäännökset
joustavammat kehittyvien/uusien joukkueiden kohdalla. Pudotuspelien osalta
säännökset voisivat olla samat kuin SM-sarjan joukkueille.

b. Aänestys: automaattinen nousu/putaaminen vai ptayoff
Aänestetään.

Automaattisen nousun/putoamisen puolesta 3 ääntä

Playoffin puolesta 4 äänfä

Finaalipäivänä pelataan siis playoff SM-sarjan viimeisen ja 1-divisioonan
voittajan välillä.

Finaalipäivän 2O2O järjestäjä ei vielä tiedossa

8. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2020-2021
Määräaikaan mennessä tuli vain yksi hakemus liiton pääsihteeriltä Leena-Maija
Vanha-aholta.
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Valitaan yksimielisesti Leena-Maija Vanha-aho SRL:n puheenjohtajaksi kaudelle
2020-2021.

9. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2020-2021
a. Valitaan 5-8 varsinaista jäsentä

Ehdokkaat Mika Partanen, Samuel Kuutti, Casey Dent, Oskar Lökfors, Hanne
Yli-Parkas, James McDade, Jatta-Mari Harju.

Valitaan Mika, Samuel, Casey, Oskar, Hanne, James ja Jatta-Mari SRL:n
hallituksen jäseniksi kaudelle 2020-2021 .

b. 0-2 varajäsentä (Leeniksen ja Aleksin kausijatkuu vuoden 2020 loppuun)
Ei valita varajäseniä. Aleksi Almenoksa jättää paikkansa.

I 0. Toim i n nantarkastajan val i nta vuodel I e 2020
Valitaan Palemia Field toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020

11. Seurojen jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
Jäsenmaksuihin ei muutoksia edelliseltä vuodelta. Hyväksyttiin yksimielisesti

12. Muut esille tulevat asiat (ei äänestystä)
Hanne nosti esille Get lnto Rugby -viikon, joka on mainittu toimintasuunnitelmassa.
Jos päätämme aikaikkunan yhteiselle rekrylle, jokainen seura voisi työskennellä sitä
kohti. Seurat ehdottivat tammikuuta. Ehdotettiin 18.1 .-2.2.2020. SRL toimittaa
markkinoi ntimateriaalia joulun jälkeen. Seurat jakavat eteenpäin.

I 3. Kokouksen päättäminen
George Mossford päätti kokouksen klo 12.03

George Mossford
Puheenjohtaja

Emmanuel Courbin
Pöytäkirjantarkastaja

Leena-Maija Vanha-aho
Sihteeri

Hanne Yli-Parkas
Pöytäkirj antarkastaja

va mot:u1îilåilli,,ïJ1¡1€l c rg nReg #; 97.491;ALV: F
info@ruqbv.fi; ruqbv.fifECHN|CAL S PORTSWFAR


