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OHJEET KORISLIIGAN JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA
1. MÄÄRITELMÄT
Korisliigan johtoryhmä

Liittohallituksen nimeämä Korisliigan toimintoja hallinnoiva ryhmä.

Toimitusjohtaja

Liiton toimitusjohtaja

Kilpailujohtaja

Aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä
hyväksytyn strategian toteuttamisesta vastaava liiton virkailija.

Myyntiryhmä

Korisliigan tuotteistamisesta, myynnistä, markkinoinnista ja ottelutapahtumakonseptista vastaava
liiton toimielin.

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO
Tässä ohjeessa määrätään miesten Korisliigan johtoryhmän tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta liiton organisaatiossa.
1.

Korisliigan johtoryhmään kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain liigaseurakokouksen esityksestä ajalle 1.7.-30.6. nimeämä puheenjohtaja sekä 2-3 muuta jäsentä, jotka ovat Korisliigassa kyseisellä pelikaudella pelaavien seurojen tai näiden
sopimusyhteisöjen jäseniä. Johtoryhmä nimeää tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kilpailujohtaja toimii johtoryhmän esittelijänä.

2.

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa tai kilpailujohtajan kutsusta. Kokouskutsu, esityslista sekä materiaalit päätösasioista on toimitettava kaikille ryhmän jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Johtoryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi liiton puheenjohtajalla
ja toimitusjohtajalla, liiton myyntiryhmän nimeämällä edustajalla sekä muilla sarjan toimintaan työtehtävien kautta osallistuvilla liiton virkailijoilla. Kokouksen pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava kaikille yksikön jäsenille ja liiton hallintopäällikölle
viikon kuluessa kokouksesta.

3.

Johtoryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Esittelijällä ei ole äänioikeutta.

4.

Kilpailujohtaja toimittaa kokouksista muistion Korisliigassa pelaaville seuroille viikon kuluessa kokouksesta.

5.

Kilpailujohtaja tiedottaa Korisliigassa pelaavia seuroja tulevista kokouksista ja niissä käsiteltävistä asioista. Seurat voivat esittää asioita johtoryhmälle käsiteltäväksi toimittamalla ne kirjallisesti kilpailujohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

6.

Johtoryhmän päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan mukaisesti liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Valitus
on tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitettävä tosite liittokokouksen vuosittain vahvistaman valitusmaksun maksamisesta.

7.

Miesten Korisliigan johtoryhmän tehtävänä on mm:
A.

Valvoa miesten Korisliigan hyväksytyn strategian toteutumista.

B.

Tehdä liittohallitukselle, sarjalisenssiyksikölle ja seurakokoukselle esityksiä vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

C.

Esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi sarjasopimuksessa mainittavat yhteismyynnin ja -markkinoinnin elementit.

D.

Tehdä aikuisten pääsarjaryhmälle esitykset Korisliigan manuaalista sekä sarjaohjelmasta sekä muista vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

E.

Antaa lausunto Korisliigan myynti-, yhteistyö- ja markkinointisopimuksiin ennen niiden vahvistamista ja esittää toimitusjohtajalle päätettäväksi näiden sopimusten solmimista.

F.

Antaa lausunto Korisliigan mediasopimuksiin sekä TV- ja suoratoisto ja alilisenssisopimuksiin ja esittää toimitusjohtajalle
päätettäväksi näiden sopimusten solmimista.

G.

Antaa lausunto Korisliigan sarjalisenssisopimukseen ennen sen vahvistamista sekä esitellä se seurakokoukselle. Liitto
toimittaa Korisliigaa koskevan sarjalisenssisopimuksen 31.1. mennessä Korisliigan johtoryhmälle kommentoitavaksi.
Seuraavan kauden sarjalisenssisopimus tulee olla johtoryhmän käsittelemä ja liittohallituksen hyväksymä 31.3. mennessä.

H.

Esittää toimitusjohtajalle päätettäväksi Korisliigan ostopalveluiden hankinta budjetin sallimissa rajoissa.
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I.

Esittää toimitusjohtajalle hyväksyttäväksi Korisliigan brändimanuaalin sisältö.

J.

Esittää toimitusjohtajalle päätettäväksi Korisliigan markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen budjetin sallimissa rajoissa.

K.

Avustaa Korisliigan budjetin laatimisessa sekä seurata taloutta ja tarvittaessa raportoida seuroja Korisliigan talouden
kehittymisestä.

L.

Antaa lausunto Korisliigaa koskeviin koripalloliiton sääntöihin, virallisiin koripallon pelisääntöihin, sarjassa pelaamista
ohjaaviin sarja- ja muihin määräyksiin ja manuaaleihin tehtäviin päätöksiin ennen niiden tekemistä.

8.

Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille Korisliigassa pelaaville seuroille ja ne on lisäksi
julkaistava liiton verkkosivuilla kaikkien liiton jäsenseurojen tiedoksi.

