Hyvä Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran edustaja,
syysliittokokouksessa 23.11.2014 päätetään tulevan kauden 2015 - 2016 luottamushenkilöistä.
Kokouksessa valitaan liittohallitukselle puheenjohtaja sekä puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia eri
toimikunnille ja toiminnoille.
Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että
luottamustehtäviin saadaan osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät
tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.
Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien ja toimintojen tehtävistä sekä
lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä
huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.
Todettakoon, että vapautuvalle paikalle voitte ehdottaa myös nykyisen henkilön uudelleen, mikäli
hän on halukas jatkamaan tehtävässä.
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää
ehdokkaita liiton luottamustoimiin, on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan
kuluessa.
Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisella lomakkeella osoitteeseen
paula.laasonen@spv.fi 25.9.2014 mennessä. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa
niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

Vaalilautakunnan puolesta,

Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

Vaalilautakunnan jäsenet
Puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (puh. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hango Segeförening
Varapuheenjohtaja Hannele Naatula (puh. 040 715 7577. hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (puh. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Tapani Vieri (puh. 0400 562 891, tapani.vieri@netikka.fi), Vaasan Moottorivenekerho
Esko Pitkänen (puh. 0400 651 029, esko.pitkanen@pp.inet.fi), Mikkelin Pursiseura

LIITTEET
Listat vapautuvista luottamustoimista
Toimikuntien ja toimintojen tehtävät / Johtosääntö
Lomake ehdotuksia varten
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Bästa medlemmar i Segling och Båtsport i Finland,
på höstförbundsmötet den 23:e november 2014 utses förtroendevalda för åren 2015-2016. På
mötet kommer det att väljas en ny ordförande för förbundets styrelse och nya ordförande och vice
ordförande för alla kommittéer och funktioner.
Då Segling och Båtsport i Finland är bland de största idrottsförbunden, är det speciellt viktigt att de
förtroendevalda är kunniga och aktiva personer. Vi hoppas att föreningarna utnyttjar detta tillfälle
att påverka. Alla kandidaterna bör vara föreningarnas förslag.
Bifogat en lista över förtroendeposter som ska utses, en beskrivning av förbundets kommittéers och
funktioners uppgifter samt en blankett med vilken ni kan föreslå personer ni finner lämpliga för de
olika uppgifterna. Observera i synnerhet den föreslagna personens fastställbara färdigheter att
utföra det föreslagna uppdraget.
Det är möjligt att återvälja de nuvarande förtroendevalda om de vill fortsätta på sin post och om det
beslutas så på mötet.
Valnämnden önskar att föreningarna är aktiva och skickar in väl förberedda förslag. Det korrekta
sättet att föreslå personer till förbundets förtroendeposter, är att lämna in förslaget i god tid, inom
den fastställda tidsfristen. De officiella förslagen från föreningarna ska skickas till
paula.laasonen@spv.fi senast den 25:e september 2014. Valnämnden går genom alla förslag och
förbereder ett eget förslag inför höstförbundsmötet baserad på de inlämnade förslagen.

På valnämndens vägnar,

Yrjö Sahlstedt, ordförande

Medlemmar i valnämnden:
Ordförande Yrjö Sahlstedt (tel. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Vice ordförande Hannele Naatula (tel. 040 715 7577 , hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (tel. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Tapani Vieri (tel. 0400 562 891, tapani.vieri@netikka.fi), Vaasan Moottorivenekerho
Esko Pitkänen (tel. 0400 651 029, esko.pitkanen@pp.inet.fi), Mikkelin Pursiseura

BILAGOR
Lista över förtroendeposter som ska utses
Uppgifter för förbundets kommittéer och funktioner / Instruktion
Blankett för förslag
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