29.9.2016

Tervetuloa Liitopäiville Kiipulaan 15.-16.10!

Suomen frisbeegolfliiton ja sen jäsenseurojen yhteiset kehittämispäivät järjestetään perinteisesti
lokakuussa. Tänä vuonna ajankohdaksi valikoitui 15.-16.10. ja pitopaikaksi Hämeessä sijaitseva
Kiipula.
Ilmoittautuminen on mahdollista vielä sunnuntai-iltaan 2.10. klo 18 saakka tämän linkin kautta.
Liitopäivien tarkempi ohjelma löytyy kolmossivulta. Liitteenä myös alueen kartta.
Viikonlopun liitopäiville liitto kustantaa osallistujille kaksi lounasta, yhden illallisen (Menu) ja kahdet
iltapäiväkahvit. Illalliselle ei pukukoodia, siistit vaatteet. Majoituksen jokainen osallistuja / seura
kustantaa itse, samoin matkakulut.
Kiipulaan on neuvoteltu edulliset hinnat aikavälille 15.-16.10:
▪
2 hengen huoneessa 45 eur/hlö/vrk
▪
3 hengen huoneessa 35eur/hlö/vrk
Hinta sisältää aamiaisen, kuntosalin sekä saunan ja uimahallin käytön sovittuina ajankohtina.
▪
Yhden hengen huoneesta lisämaksu 25eur/yö.
Varatkaa majoitus 5.10. mennessä sähköpostitse: orala@kiipula.fi tai puhelimitse: 040 456 3060.
Muistakaa mainita varauksen yhteydessä, että olette tulossa SFL Liitopäiville.
Majoitus Orala -rakennuksessa ja pysäköintialueet P4 ja P5 ovat käytössämme.
Liitopäivien virallinen lähtölaukaus kajahtaa ilmoille parikilpailun pelaajakokouksen merkeissä klo
09.30. Kilpailu pelataan ennakkoon arvotuin parein ja TD:nä toimii ReTee ry:n Juho Vuotila.

SFL syyskokous 2016
Viikonlopun päätteeksi järjestetään frisbeegolfliiton syyskokous heti Liitopäivien ohjelman loputtua
sunnuntaina. Syyskokoukseen toivotaan osallistujia mahdollisimman monesta seurasta.
Vuoden 2016 syyskokousessa valitaan Suomen frisbeegolfliiton uusi puheenjohtaja väistyvän PJ VIlle
Kotamäen työn jatkajaksi. Hallitustyöstä jättäytyy sivuun myös Saija Lehto, joka keskittyy vaihteeksi
seuratoimintaan. Lisäksi erovuoroisten hallituslaisten tilalle etsitään mahdollisesti uusia innokkaita
tekijöitä johdattelemaan suomalaista frisbeegolfia edelleen kasvuun ja uusillekin urille.
Syyskokoukseen osallistumiseen äänivaltaisena tarvitaan osallistujan mukaan täytetty valtakirja.
Valtakirjan voi ladata linkin takaa:
http://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2015/09/SFL_kokousvaltakirjamalli.pdf

Ottakaahan kaikki mukaan paljon hyviä ideoita, keskustelu- ja kuunteluvalmiutta sekä avointa mieltä.
Tervetuloa!
Mikko Kaakinen, toiminnanjohtaja
Suomen frisbeegolfliitto ry
+358 45 663 5168
toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi
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2016 Liitopäivät - Ohjelma
Lauantai
09.30

Pelaajakokous, TD Juho Vuotila (ReTee ry)

10.00

Liitopäivä Open -parikisa

Frisbeegolfrata

12.00

Lounas

Rustholli

13.15

Liitopäivien avaus, pj Ville Kotamäki
SFL ja kattojärjestöt, tj Mikko Kaakinen
PDGA kuulumiset, maakoordinaattori Tapani Aulu
Säännöt 2017, pj Kotamäki

Kiipulasali

14.30

Kahvit

Rustholli

15.00

Vieraileva luennoitsija, fyysikko Ilkka Hendolin
Kiipulasali
("Frisbeen lento on fysiikan leikkiä" - Tekniikan Maailma 15/2016)
Liitopäivien osallistujat: lähettäkää ennakkokysymyksiä!

16.00

SFK:n tilanneraportti, Sami Poimala & Marko Timonen
Naistoimikunnan kuulumiset, Nina Kiminki
Ryhmätyöaiheet ja ryhmät

17.00

Suurkilpailun järjestäminen, Jukka Teräs
(mm. EM2016, DGWT osakilpailut)

18.00

Illallinen

Rustholli

19.00

Ryhmätöiden alustus (n. 60 min)

Pienryhmätilat

21.00

Liitopäivä Open palkintojenjako ja Liitopäiväarvonta,
yhteistä illanviettoa ja kisailua

Tähkälä

09.00-10.30

Ryhmätyöt jatkuvat

Pienryhmätilat

10.45-12.30

Ryhmätöiden purku

Kiipulasali

12.30-13.45

Lounas

Rustholli

13.45-14.15

Liitopäivien yhteenveto

Kiipulasali

14.15-14.45

Kahvit

Rustholli

15.00

SFL:n sääntömääräinen syyskokous

Kiipulasali

Sunnuntai

29.9.2016

Liitopäivät - Illallismenu
Broiler-mango-currysalaatti (broileri/ majoneesipohjainen) G, L
Marinoidut oman maan vihannekset M, G
Tomaatti- basilikasalaatti L, G
Lohiunelma, sitruunasilakat L

Provencen lohta L, G
Skoonen perunoita L, G
Gratinoituja oman pellon juureksia M, G

Maito, vesi, Kiipulakalja
Ruisvarras, kuntoilijan leipä, siemenlevite (L, G) margariini
Punaherukka-vadelma rahka (L, G), kahvi, tee

*****
L = Laktoositon
M = Maidoton
G = Gluteeniton

Käytämme Rusthollin ruoanvalmistuksessa Kiipulan omalla lähipellolla kasvaneita luomuvihanneksia.
Vihannekset on kasvatettu hyvän viljelykierron ja luonnonmukaisen lannoituksen avulla raikkaiksi
ja herkullisiksi. Myös kasvinsuojelu hoidetaan luonnonmukaisin menetelmin.
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SFL sääntömääräinen syyskokous

Suomen frisbeegolfliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 16.10.2016, klo
15, Kuntoutuskeskus Kiipulan auditoriossa, osoitteessa Kiipulantie 507, 14200 Turenki.
Kokouksessa noudatetaan yleistä työjärjestystä ja käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
4. Kokouksen esityslista
5. Toimintasuunnitelma
6. Liittymis- ja jäsenmaksut
7. Talousarvio
8. Suomen frisbeegolfliiton puheenjohtajan valinta ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten
tilalle (erovuorossa: Tapani Aulu, Juha Kytö, Saija Lehto)
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
10. Kokouksen päättäminen
Yleisen työjärjestyksen mukaan jäsenseuran koko äänimäärää käyttää jäsenseuran yksi
henkilöjäsen, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin yhtä SFL:n jäsenseuraa liiton
yleisessä kokouksessa. Pyydämme jäsenseurojen hallituksia valtuuttamaan seuran ääniä
käyttävän edustajansa kokoukseen käyttäen täältä ladattavaa valtakirjamallia.
Tämän lisäksi jäsenseura voi lähettää puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja edustajia äänimääränsä
mukaisesti.
Liiton kokouksessa jäsenseuran käytettävissä oleva äänimäärä määräytyy liiton rekisteriin 31.12.
merkityn jäsenseuran frisbeegolfia harrastavien jäsenten määrän mukaan.
SFL kotisivuilla julkaistulla listalla näkyy seurojen jäsenmäärät ja heidän käytössään olevat äänet
perustuen jäsenrekisterin tietoihin 31.12.2015.

Mikko Kaakinen, toiminnanjohtaja
Suomen frisbeegolfliitto ry
+358 45 663 5168
toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi

