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1. Painoluokka:
· Vapaa äänestys painoluokista, <60 ja <110 (7)
· Äänestyksen mukaiset painoluokat astuvat voimaan kaudella 2015 (7)
· Äänestys alkaa viikolla 19. ja päättyy 31.8.2014
1.2. Vyöasia ja pleksi
· Vyönmyynti tapahtuu Sportheavyn kautta (7)
· Kattohinta vyölle 120e (7)
· Pyydetään Sportheavyä tekemään erittely omassa tilinpäätöksessään, josta täsmäytetään slry:n
provisio. (7)
1.3. Toistoleuanvedon kisojen kilpailukutsu
· Julkaistaan viikolla 19 (7)
1.4. Toistoleuanvedon SM ja Suomencupin julisteiden julkaiseminen.
· Viikolla 19 (7)
· Kappalemäärä: 100 (7)
·S uomencupin julisteita pitää olla 20 kpl jaettavissa (7)
1.5. Toistoleuanvedon Suomen cupin osakilpailu marraskuussa
· Crossfit Jyväskylä saa Toistoleuanvedon Suomencupin 2 osakilpailun jos slry saa lainaksi
Toistoleuanvedon SM kilpailuihin. Tuomas hoitaa. (7)
1.6. Syksyn opiskelijoiden voimailupäivät
· Järjestetään lisäpainoleuanvedon virallinen kilpailu voimailupäivillä (7)
1.7. Muut Promootio tapahtumat
· Suomen street workout ry:n kanssa yhteistyötä ja mahdollisesti jokin yhteinen inffopiste (7)
· Yhteydenotto Taisto ohjelman tuottajiin mahdollisesta yhteistyöstä. (7)
· Veikkaus yhteistyön sopiminen (7)
1.8. Tuomarikoulutuksen rakenne
· Sivuille lista virallisista tuomareista (7)
· Tuomarikoulutusjärjestelmän selostus nettisivuille viikolla 19 (7)
· Tuomarikokelaalla on yhtenä vuonna 2 yritystä tuomarikokeessa (7)
· Lisäpainokisassa rajatapauksissa tuomari antaa timeout käsimerkin videotarkastuksen
merkiksi. (7)
· Toistokisan ja Lisäpainoleuanvedon tuomarikoulutukset erikseen (7)
1.

2.9. Kisahaku
· Hakulistassa on ilmoitettu Slry:n vaatimukset seuroille kisan järjestämistä varten.(7)
· Puolen vuoden hakuaika ja 3 kk:n varoaika jolloin seuran täytyy ilmoittaa vaatimusten
täyttymisestä. 2 viikkoa hakuajan jälkeen slry ilmoittaa kilpailun järjestäjän.(7)
1.10. Tavarahankinnat kaudella 2014:
· 1 Teline, Tuomas ja Jesse hoitavat säilytys.(7)
· 4 Vyötä lisää. (7)
· Vaaka? (7)
· 2 pleksiä leuanvetotelineeseen. (7)
· 2 stopparia (7)
· Videokamera? (7)
· Slry:n paitoja hankitaan 100e (7)
1.11. Slry:n kooste SM kisoista
· Slry teettää jokaisesta SM kisasta videokoosteen youtubeen (7)
1.12. Anti doping
· Teemu selvittää yhdistyksen mahdollisuudet liityä dopingvalvonnan piiriin.(7)
13. Kokouksen päätös.

* Sulkujen sisällä äänestystulos, hallituksesta oli kokouksessa paikalla 7 henkeä.

