SFL tiedottaa 3/2019: ajankohtaisia tapahtumia,
päivitettyjä ohjeita, varustekassihaku käynnissä
Tervehdys seuran yhteyshenkilö!
Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:

-

Unelmien liikuntapäivä toukokuussa
Lady Tour käynnistyy pian
Kisakausi käynnistyy toden teolla — ohjeita lisenssi- ja ilmoittautumisasioihin
Ohjeita päivitetty: Tulorekisteri, Suomisportin UKK
SFL:n varustekassit — kevään haku käynnissä 15.4. saakka

Unelmien liikuntapäivä toukokuussa
Perjantaina 10.5.2019 järjestettävä Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen
kokeilu- ja pop up -päivä, joka järjestetään tänä vuonna neljättä kertaa. Tempauksen
tavoitteena on innostaa niin organisaatiot kuin yksittäiset ihmiset kokeilemaan eri tapoja
liikkua sekä järjestämään kevyellä tavalla liikkumisen tempauksia. Tapahtuman taustalla
ovat suomalaiset terveys-, liikunta- ja urheiluorganisaatiot.
Haluatteko te järjestää oman tapahtuman? Lue lisää & ilmoita tapahtuma täällä!

Lady Tour käynnistyy pian
Vuonna 2019 järjestetään jälleen vain naisille ja tytöille suunnattu tour: Lady Tour 2019.
Tourin tarkoituksena on aktivoida kaikki frisbeegolfia harrastavat naiset mukaan
osakilpailuihin heittotaidoista ja kokemuksesta riippumatta.
Ensimmäisiä tour-paikkakuntia on jo julkistettu, ja koko kiertueen aikataulu täsmentyy
lähiaikoina. Lady Tourin säännöt löytyvät täältä. Ajankohtaista tiedotusta voi seurata
myös Lady Tourin Facebook-sivun kautta. Naisjaosto antaa mielellään vinkkejä nais- ja
tyttöpelaajille suunnatun toiminnan suunnitteluun!

Kisakausi käynnistyy toden teolla — ohjeita lisenssi- ja
ilmoittautumisasioihin
Vilkkain kilpailukausi on pian käynnistymässä. Liiton nettisivuille on päivitetty uusintana
infouutinen koskien jäsenyyden, lisenssin ja vakuutuksen hankintaa Suomisportista sekä
kilpailuiden selaamista Metrixissä. Linkki uutiseen.
SM-kilpailuiden, Prodigy Disc Pro Tourin ja Amateur Seriesin ilmoittautumisaikatauluja ja
linkkejä kilpailuiden rekisteröitymisalustaan Disc Golf Metrixissä päivitetään myös
erikseen kootusti Kilpailukalenteri-sivulle sitä mukaan, kun aikatauluja vahvistuu.

Ohjeita päivitetty: Tulorekisteri, Suomisportin UKK
Verohallinto on täsmentänyt aiemmin tällä viikolla yhdistyksille suunnattua
tulorekisteriohjettaan. Tiedotteen tehdystä päivityksestä voi lukea täältä.
Myös liiton nettisivujen verotusohjeosioon on tullut tämän myötä päivityksiä. Palkinnot ja
verotus -sivulle on päivitetty ohje kilpailupalkintojen tulorekisterilomakkeen täyttöä
varten. Lisäksi olemme päivittäneet sivulle tuoreen Verohallinnon ohjeistuksen mukaisia
linkkejä ja tietoja.
Huomioittehan, että liitto ei valvo, velvoita eikä kanna vastuuta jäsenseurojen
velvollisuuksista verottajille. Lopullisen päätöksen verotusasioissa tekee aina verottaja ja
vastuun ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä kantaa palkinnon maksaja.
Myös Suomisportin Usein kysytyt kysymykset -sivua on päivitetty ja jäsennelty
uudelleen. UKK-osion löytää nettisivuilta myös Seuratoiminta-ylävalikon alta, sivulta
”Suomisport”.

SFL:n varustekassit — kevään haku käynnissä 15.4. saakka
SFL:n jäsenseuroilla on jälleen mahdollisuus hakea käyttöönsä maksutonta varustekassia.
Seura voi hakea varustekassia itselleen esimerkiksi junioritoimintaan liittyvän projektin

toteutusta varten. Haku on käynnissä 15.4. saakka. Kassit myönnetään
harkinnanvaraisesti ja päätökset niistä tekee liiton hallitus.
Lisätietoja ja linkki hakulomakkeelle.

