
6mR	  Liiton	  hallituksen	  kokous	  
	  
Kämp	  brasserie,	  2.11.2015	  
	  
Läsnä:	  Ossi	  Paija,	  Leif	  Böckelman,	  Arvid	  Segercrantz,	  Sam	  Fagerlund,	  Tapio	  Lehtinen,	  Ismo	  Hentula,	  
Heikki	  Hämäläinen	  
	  

1. Ossi	  Paija	  avasi	  kokouksen	  klo	  18:10	  
	  

2. Hallitus	  keskusteli	  yleisesti	  niistä	  asioista	  jotka	  koetaan	  tärkeiksi	  seuraavalle	  toimikaudelle.	  
	  

a. Kilpailuaktiivisuuden	  lisääminen	  
b. Kilpailujen	  yhteydessä	  järjestettävien	  sosiaalisten	  tapahtumien	  edistäminen	  
c. Veneiden	  mittausten	  järjestäminen	  
d. Kansainvälisen	  vuorovaikutuksen	  lisääminen	  
e. Kakkossäännön	  veneiden	  kartoittaminen	  ja	  kisoihin	  aktivoiminen	  

	  
3. Päätettiin,	  että	  Heikki	  Hämäläinen	  yhteistyössä	  Arvid	  Segercrantzin	  kanssa	  valmistelee	  

seuraavaan	  kokoukseen	  pääkohdat	  ehdotukseksi	  veneiden	  mittaamisesta	  joka	  huomioi:	  
a. Nykyisen	  ISMA	  –käytännön	  
b. Suomalaisten	  kisojen	  käytännön	  vaatimukset	  

	  
4. Päätettiin,	  että	  ranking-‐sarjaa	  laajennetaan	  7	  kisaan	  kaudessa.	  Ranking	  kilpailun	  voittajalle	  

jaetaan	  palkinto.	  Ranking	  sarjalle	  haetaan	  sponsori.	  Sarjaan	  lisätään	  NJK:n	  Sinebrychoff-‐
kilpailu	  ja	  HSS:n	  Shampanjaregatta.	  Asiaa	  valmistelevat	  Ismo	  Hentula,	  Sam	  Fagerlund	  ja	  
Ossi	  Paija.	  

	  
5. Päätettiin,	  että	  sosiaalisen	  aktiivisuuden	  lisäämiseen	  valmistellaan	  ehdotuksia	  seuraavaan	  

kokoukseen.	  Asiaa	  valmistelevat	  Ossi	  Paija,	  Tapio	  Lehtinen	  ja	  Leif	  Böckelman.	  
	  

6. Päätettiin,	  että	  kakkossäännön	  veneiden	  aktivoimiseen	  ja	  kartoittamiseen	  valmistellaan	  
suunnitelma.	  Suunnitelmaa	  valmistelee	  Tapio	  Lehtinen	  ja	  Heikki	  Hämäläinen.	  

	  
7. Liiton	  taloudenhoitjaksi	  ja	  yhdistyksen	  nimenkirjoittajaksi	  valittiin	  Leif	  Böckelman	  Leif	  

Böckelmaille	  annettiin	  tilinkäyttöoikeudet	  Nordean	  tiliin.	  
	  

8. Päätettiin,	  että	  Ismo	  Hentula	  valmistautuu	  osallistumaan	  Isle	  of	  Wightin	  	  ISMA	  kokoukseen.	  
Muiden	  ISMA	  –työryhmien	  osalta	  hallitus	  jatkaa	  keskustelua	  talven/kevään	  2015-‐2016	  
aikana.	  	  

	  
9. Päätettiin,	  että	  Tapio	  Lehtinen	  on	  yhteydessä	  KSSS:ään	  jotta	  voitaisiin	  edistää	  EM-‐

kilpailujen	  saamista	  Sandhamniin	  2018.	  	  
	  

10. Liiton	  tiedotusvastaavaksi	  valittiin	  Ossi	  Paija.	  
	  

11. Liiton	  kilpailuvastaavaksi	  valittiin	  Ossi	  Paija.	  
	  



12. Päätettiin,	  että	  Tapio	  Lehtinen	  ja	  Heikki	  Hämäläinen	  valmistelevat	  tarkistukset	  SM-‐
sääntöön,	  jotka	  jätetään	  SPV:lle	  30.11.2016.	  

	  
13. Päätettiin,	  että	  Sam	  Fagerlund	  ylläpitää	  vanhoja	  sponsorisopimksia	  ja	  edistää	  uusien	  

saamista.	  	  
	  

14. Päätettiin,	  että	  Ossi	  Paija	  yhdessä	  Tapio	  Lehtisen	  kanssa	  valmistelee	  mallia,	  jolla	  ulkomaisia	  
miehistöjä	  voitaisiin	  aktivoida	  suomen	  vesillä,	  suomalaisilla	  veneillä.	  

	  
15. Päätettiin,	  että	  seuraava	  kokous	  pidetään	  23.11.2015.	  klo	  18.00.	  

	  
16. Kokous	  päätettiin	  klo	  20.30	  


