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SFL tiedottaa 7/2019: liitopäivien ilmoittautuminen, 
vision kommenttikierros ja muuta ajankohtaista 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö! 


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Liitopäivien ilmoittautuminen käynnissä 6.10.2019 saakka

- Vision 2030 kommenttikierros seuroissa ja jaostoissa

- Aluevastaavaksi?

- Toiminnanjohtaja lomalla 21.-29.9.2019


Liitopäivien ilmoittautuminen käynnissä 6.10.2019 saakka 

Vuoden 2019 Liitopäivät järjestetään 26.-27.10. Urheiluopisto Kisakeskuksessa, 
Raaseporissa (osoite: Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru). Liitopäivät on Suomen 
frisbeegolfliiton vuosittainen, seuratoimijoille suunnattu yhteinen ideointi- ja 
kehitystapahtuma. 


Tapahtuma päättyy sunnuntaina järjestettävään yhdistyksen syyskokoukseen. 
Syyskokouksen kokouskutsu ja valtakirjapohja seurojen edustajille sekä ohjeistus 
hallitusehdokkaiden asetteluun toimitetaan jäsenseuroille sekä julkaistaan liiton 
internetsivuilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta.


Viikonlopun ohjelma, linkki ilmoittautumislomakkeelle sekä tiedot majoituksen varaamista 
varten löytyvät SFL:n nettisivuilta: https://frisbeegolfliitto.fi/2019/09/13/ilmoittautuminen-
liitopaiville-2019-alkaa/ 


Vision 2030 kommenttikierros seuroissa ja jaostoissa 

SFL:n vision päivityksen valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2019. Toukokuussa 2019 
vision päivitystä varten kerättiin tietoa seura- ja harrastajakyselyiden avulla. Kyselyiden 
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sekä erilaisten tilastojen avulla on kartoitettu, mikä on vision 2022 nykytila tällä hetkellä. 
Tämän pohjalta on nyt luotu uutta pohjaa visiolle 2030. 


Tässä vaiheessa haluamme kerätä laaditusta visioluonnoksesta palautetta liiton 
jäsenseurojen ja eri jaostojen aktiiveilta. Luonnoksen kommentointi tapahtuu 
verkkolomakkeella. 


Kommenttikierrokselle on varattu aikaa 13.-29.9.2019. Kommenttien pohjalta visiota 
jatkotyöstetään ja se viimeistellään. Visio on tarkoitus vahvistaa 26.-27.10.2019 
järjestettävillä Liitopäivillä ja syyskokouksessa. 


Linkki visioluonnoksen kommentointiin: https://forms.gle/bLvGpPtrJGY1Njjj6 


Aluevastaavaksi? 

SFL:n aluevastaavien tehtävänä on tukea seura- ja kilpailutoimintaa sekä edistää seurojen 
välistä yhteistyötä. Seurat ja kilpailunjärjestäjät voivat olla suoraan yhteydessä omaan 
aluevastaavaansa, joka toimii yhteistyössä liiton toiminnanjohtajan kanssa.


Oletko kiinnostunut aluevastaavana toimimisesta? Syksyn täydennyshaku 
aluevastaavaksi on käynnissä 13.-29.9.2019. 


Nykyiset aluevastaavat ja lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/aluevastaavat/ 

Linkki hakulomakkeelle: https://forms.gle/RuanqB4ZtBnQ8q8X7 


Toiminnanjohtaja lomalla 21.-29.9.2019 

Liiton toiminnanjohtaja on lomalla 21.-29.9.2019 välisen ajan, eikä ole tuona aikana siis 
tavoitettavissa. Akuuteissa asioissa loman aikana voi olla yhteyksissä liiton hallitukseen. 


Hallituksen yhteystiedot löytyvät: https://frisbeegolfliitto.fi/liitto-ja-seurat/yhteystiedot/ 
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Seuratiedotteet liiton nettisivuilla 

Toimitamme jäsenseuroillemme seuratiedotteita noin kerran kuussa sähköpostitse 
seurojen yhteyshenkilöille. Tiedotteet kerätään myös yhteen paikkaan liiton nettisivuilla. 

Jaattehan tietoa ajankohtaisista asioista eteenpäin seurassanne aktiivisesti.
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