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SEURATIEDOTE

LOKAKUU/2003

 SYYSKOKOUSKUTSU
 RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET
KAUDELLA 2003-2004

 LUMILYHDYLLÄ RAHAA
URHEILUSEURALLE
 ALUEHALLITUSTEN PERINTEINEN
YHTEISSEMINAARI 13.3.2004

SYYSKOUKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
VALTAKIRJA LIITTEENÄ
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään lauantaina 15.11.2003 klo 14.00 Naantalissa,
Naantalin Kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, os. Opintie 4, Naantali.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kolme
ääntenlaskijaa
 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Vahvistetaan vuoden 2004 toimintasuunnitelama
 Määrätään vuoden 2004 jäsen- ja muiden maksujen suuruus
 Esitetään alueiden vuoden 2004 toimintasuunnitelmat ja talousarviot
 Vahvistetaan vuoden 2004 talousarvio
 Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
 Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varamiehet
 Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
 Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista
 Määritellään miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana
 Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen.
Lisätietoja: Marja Miettinen, 09-5490 3600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2003-2004
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten ajankohdat ohessa.
B-SM turnaus on vielä vailla järjestäjää ! Turnauksen järjestämisestä kiinnostuneet seurat, ottakaa
pikaisesti yhteyttä Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä
tapahtumasta, Matti Virtanen 09-5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 NoU Ringette, Nokia

Aluejoukkueturnaus

3. – 4.1.2004 Itä-Suomen alue / PiPS Pieksämäki

F-jun. NS-turnaus

4.4.2004 Pelissä Elämä -tapahtumassa

B-jun. SM-turnaus

5. – 7.3.2004 Järjestäjä avoin !!

C-jun. SM-turnaus

12. – 14.3.2004 Helsinki Ringette

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUMILYHDYLLÄ RAHAA URHEILUSEURALLE
Urheiluseurat ovat tienanneet jo yli 2 miljoonaa euroa SLU:n urheiluarpoja myymällä. Tänä syksynä
varainhankintaan on tarjolla Lumilyhty-joulukalenteriarpa, jonka myyntityötä tuetaan loka-marraskuun
vaihteessa käynnistyvällä televisiokampanjalla.
SLU:n perinteinen joulukalenteriarpa on tänä vuonna nimeltään Lumilyhty. Urheiluseurat voivat
kerätä varoja toimintaansa myymällä Lumilyhtykalentereita. Kalenterin myyntihinta on viisi euroa,
josta maksutavasta riippuen kalenterin myyneelle seuralle tai joukkueelle jää 2 tai 2,50 euroa.

Arpojen myynti entistä helpompaa
Urheiluseurojen myyntityötä tuetaan tänä vuonna myös televisiokampanjalla. Loka-marraskuun
vaihteessa MTV3:lla pyörähtää käyntiin mainossarja, jossa kerrotaan, että "Pian ovikelloasi soittaa
Lumilyhty 2003 –arpamyyjä."
Joulukuun 1. -24. päivänä klo 18.30 julkistetaan MTV3:n Lumilyhtyohjelmassa ja sen päivän
voittonumero, jolla voittaa uuden Peugeot-henkilöauton. Joka päivä arvotaan myös viisi Barcelonan
matkaa kahdelle. Voittonumerot voi tarkastaa myös teksti-tv:stä ja www-sivuilta. Lumilyhty sisältää
myös Bonuspelin, joka on raaputettava pikapeli. Kolmella samanlaisella symbolilla on voittanut.
Suomen kaikkien aikojen suurimmat tavara-arpajaiset
Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) erilaiset arpajaiset ovat tuottaneet kuuden vuoden aikana
kaikkiaan jo yli 2 miljoonaa euroa urheiluseuroille. "SLU:n arpajaisten tavoitteena on, että
urheiluseuroilla olisi aina saatavilla hyviä voittoja sisältäviä arpajaisia, joissa luvat, palkinnot,
logistiikka ja muu byrokratia olisi valmiiksi hoidettu", SLU:n yhteyspäällikkö Kerstin Ekman sanoo.
Lumilyhtyarpajaisissa on otettu askel eteenpäin: kyseessä ovat Suomen kaikkien aikojen suurimmat
tavara-arpajaiset.
Tilaukset netissä, sähköpostitse tai puhelimitse
Urheiluseurat voivat tilata Lumilyhtyarpoja puhelimitse numerosta (02) 512 1100 tai sähköpostilla
info@lottex.fi. Tilaus onnistuu myös netin kautta. SLU:n www-sivuilta osoitteessa www.slu.fi pääsee
eteenpäin.
ALUEHALLITUSTEN PERINTEINEN YHTEISSEMINAARI 13.3.2004
Aluehallitusten perinteinen yhteisseminaari pidetään lauantaina 13.3.2004 C-junioreiden SMturnauksen pelipaikkakunnalla Helsingissä. Seminaarin kutsu ja tarkka ohjelma lähetetään kaikkien
aluehallitusten kaikille jäsenille tammikuun aikana. Seminaarissa käsitellään liiton uutta strategiaa ja
uusia tapoja kilpailla sekä muita tärkeitä alueiden toimintaan liittyviä asioita.
Lisätietoja Marja Miettiseltä 09-54903600

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa
15.11.2003. Kokouspaikkana Naantalin Kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, os. Opintie 4,
Naantali.

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai seuran nimenkirjoittajan allekirjoitus

Valtakirjat kerätään kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 14.00.

