SUOMEN E-JOLLALIITTO ECF
Hallituksen kokous 4/ 2019
Aika: 20.8.2019 klo 7.30
Paikka: HSK
Läsnä: Risto Saarni, Ilari Jaakkola, Matti Leppänen, Josefin Hoviniemi
Poissa: Kirsi Alanen

1. Kokous avattiin klo 7:47.
2. Edellisten kokousten pöytäkirja vahvistettiin
3. Kv-kisat
- Kaikkiin arvokisoihin (JuEM, MM, PM) osallistui joukkue Suomesta
- EM- ja PM-kisoissa suomalaiset menestyivät erinomaisesti, mm. EM-kulta
Suomeen, MM-kisoissa oli haastavampaa mutta opettavaista mukana olleille.
- Ennakkomaksut helpottivat maksuliikennettä arvokisojen osalta, suositeltava tehdä
jatkossakin
- Jatkossa selkeät ohjeistukset
a) mitä sitoutuminen arvokisaan tarkoittaa, esim. ennakkomaksun suhteen –
palautetaanko vai ei
b) mitä kisapaketti sisältää, esim. Open Week + MM-kisat vaiko pelkkä MM
=> Seuraavan hallituksen työlistalle
4. Talous
- Arvokisojen (EM, MM) valmentajalaskut menevät nyt maksuun
- Jojot lähettävät laskut purjehtijoille, cc: Ilarille
- Kun purjehtijat ovat maksaneet osuutensa, jojot (ja muut) saavat omansa takaisin
ð Tavoitteena saada päätökseen kuukauden loppuun mennessä
- PM-joukkue hoiti koko matkansa ja maksuliikenteensä keskenään
ð Ei tarvetta kierrättää liiton kautta
- Mainokset vielä laskuttamatta
ð Ilari lähettää laskut mainossopimusten mukaisesti
- Tarvitaan jatkossa yhtenäinen ohjeistus valmentajamaksuja varten, mm. alv:in takia
- Tilikausi loppuu syyskuun lopussa
ð Tilinpäätös saataneen valmiiksi aika pian sen jälkeen
5. Kotimaan kisat
- Kaksi ranking-kisaa jäljellä, EMK (myös SM ja K1) ja BSS (myös JuSM), manage2sail
auki molempiin
ð Josefin laittaa tiedot nettiin ja puffit FB-sivuille
- On esitetty, että kisaratojen tulee olla kv-kisojen mittaisia (50-60 min), jotta
purjehtijat saisivat oikeanlaista kokemusta arvokisoja ajatellen
ð Ejollaliiton hallitus pyrkii ohjeistamaan kisajärjestäjiä
- Ensi kauden kisakalenterin suunnittelu aloitettava
ð Matti hoitaa
- Ejolla-kisat voitaisiin yhdistää Finnjolla-kisoihin, esim. Porin kisat kaudella 2020
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6. Valmennustoiminta ja leirit
- Tavoitteena pitää ejolla-toiminta korkealaatuisena
- Ensi kaudelle tavoitteena järjestää 1-2 yhteisleiriä, esim.
o Selvitetään mahdollisuus kutsua ulkomainen huippuvalmentaja leirille
o Myös Winter Tour (leiri(t) ulkomailla), esim. Barcelona, mahdollinen
o Ennen kevään karsintakisoja leiri, jossa uudetkin ejollailijat saisivat
ohjeistusta ja vinkkejä
o Vanhemmat purjehtijat voisivat toimia mentoreina
- Lisäksi ideana järjestää purjehtijoille ”Iron Man” -tyyppiset kisat ennen varsinaisen
kisakauden alkua
7. Viestintä
- eBulletiineja viedään Lohjan opti-kisoihin (24.-25.8.) sekä lähetetään WB-Sailsille,
Ristolla vielä laatikko
8. Muuta
- Ensi kauden hallituspaikkoja vapautuu:
o Talousvastaava
o Viestintävastaava
o Purjehtijajäsen – tämä olisi uusi toimi (ollut aiemminkin)
- HSK:lla jatkoluokkainfo ma 26.8. klo 15-20, ke 28.8. kokeilu klo 15-20
- Vuosikokous ja kauden päätös 21.11.2019 EPS:llä
ð Kirsi tekee alustavan varauksen
9. Seuraava kokous
- 24.9. klo 7:30 HSK:lla
10. Kokous päätettiin klo 9:06

