SEURAPOSTI 2 / 2013
Seurapostissa tällä kertaa
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous su 21.4.2013
SKRL:n uudet nettisivut ja Facebook-sivut käyttöön
Lähde ringetteleirille kesällä!
______________________________________________________________________________
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous su 21.4.2013
AIKA
PAIKKA

sunnuntaina 21.4.2013 kello 10:00 – 13:00
Kisakallion Urheiluopisto, Kisakalliontie 284, Lohja

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme
(3) ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja
tilipäätös sekä tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle
8. Esitetään alueiden edellisen toimintavuoden vuosikertomukset ja tilinpäätökset
9. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden tarkennettu budjetti käytettäväksi
talousseurannan pohjana
10. Valitaan liiton kurinpitoryhmä kaudelle 2013 -2014, joka valmistelee liittohallitukselle
ehdotukset liiton jäseniin ja näiden jäseniin sekä liitonalaiseen toimintaan osallistuvien
erotuomareihin ja toimihenkilöihin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
11. Käsitellään ehdotus Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n sääntömuutoksista
12. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat
13. Kokouksen päättäminen
Valtakirja on ladattavissa Ringetteliiton nettisivuilta osoitteesta www.ringette.skrl.fi.
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______________________________________________________________________________
SKRL:n uudet nettisivut ja Facebook-sivut käyttöön
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n uudet kotisivut on avattu. Kaukalopalloliiton ja Ringetteliiton omat nettisivut ovat vielä toistaiseksi myös toiminnassa, mutta osoitteiden muoto on hieman
muuttunut. Uudet osoitteet ovat:
www.skrl.fi
www.kaukalopallo.skrl.fi
www.ringette.skrl.fi
Myös Facebookin puolella on tehty muutoksia uuden kattojärjestön syntymisen myötä. Ringetteliiton omat Facebook-sivut on yhdistetty SKRL:n uusiin sivuihin, joilla uutisoidaan jatkossa molempien lajien tapahtumista. Käy tykkäämässä sivusta niin saat uusimmat tiedot aina suoraan omaan
uutisvirtaasi!
www.facebook.com/kaukalopallojaringette
Liiton toimihenkilöt tavoitat sähköpostiosoitteista, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@skrl.fi.
______________________________________________________________________________
Lähde kesällä ringetteleirille!
Ringeten kesäleireille ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä. Laita tietoa leiriajankohdista
eteenpäin seurasi pelaajille.
Ilmoittautuminen 2013 kesäleireille tapahtuu Ringetteliiton nettisivuilta löytyvän sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta.
www.ringette.fi / Lapset & Nuoret / Ringetteleirit

Leiri

Milloin

Missä

Ilmoittautuminen

Kesäleiri1
(2001 - 2004 synt.)

13. - 16.6.2013

Lohja (Kisakallio)

tästä

330€

Maalivahtileiri
(1994 - 1999 synt.)

28.7. - 1.8.2013

Lohja (Kisakallio)

tästä

410€

Lajileiri
(1994 - 1999 synt.)

28.7. - 1.8.2013

Lohja (Kisakallio)

tästä

410€

Kesäleiri2
(2001 - 2004 synt.)

1.8. - 4.8.2013

Lohja (Kisakallio)

tästä

330€

Kesäleiri3
(1998 - 2002 synt.)

6.8. - 10.8.2013

Lohja (Kisakallio)

tästä

400€

Ringetteripari2014
lue lisää ...

2. - 4.1.2014 (tutustumisjakso)
21. - 28.7.2014 (leiri)

Lohja (Kisakallio)

Suomen Ringetteliitto
merja.markkanen(a)ringette.fi
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