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Valmennusasiat
Vs. valmennuspäällikkö V-V Toivonen on edelleen selvittänyt A-juniorijoukkueen toimintamahdollisuuksia kaudella 2007 - 2008. Omien junnujen lisäksi Urjalasta olisi tulossa A-junnuikäisiä pelureita Loimaalle, Tarvasjoelta mahdollisesti myös. A-junnuista
oli mahdollista perustaa toimiva joukkue. A:ssa olisi pelureita 18 + 3 ja B:ssä 22 + 2-3.
Johtokunta päätti kutsua jäällä olevat B-junnut harjoitusten jälkeen tiedotustilaisuuteen,
jotta myös pojat tietävät tämän hetkisen tilanteen. F98-joukkueen kaveriluistelu toi mukanaan muutaman mahdollisen pelurin joukkueeseen. Pari tyttöä on tulossa vielä mukaan kokeilemaan.
V-V on laatinut pisteytystaulukon valmentajien palkkioiden määrittämiseksi. Siinä otetaan huomioon valmentajakoulutus, - kokemus, pelikokemus, ammatin tuoma hyöty ja
joukkueen sarjataso. Näin palkkiot saadaan yhteismitallisiksi. V-V toimittaa jokaiselle
valmentajalle kyselylomakkeen tarvittavien taustatietojen keräämiseksi. Johtokunta hyväksyi perusteet ja V-V voi toteuttaa taulukkoa aloittaessaan valmentajasopimusten teon. Johtokunta päätti myös, että seura maksaa valmentajakorvaukset. Seuran hallintokulukorvausta kaudelle 2007 – 2008 määritettäessä otetaan huomioon valmentajakorvausten tuomat seuran kulut. Kun valmentajakorvaukset määräytyvät yksiselitteisesti
taulukon mukaan, niin V-V allekirjoittaa seuran puolesta sopimukset.
Kausijulkaisu
Kausijulkaisun mainossopimukset alkavat olla kasassa. Todennäköisesti sivumäärä on
nostettava 72:sta 80:een, joten kustannukset hieman nousevat. Joukkueenjohtajien,
valmennuspäällikön, puheenjohtajan ym. jutut on toimitettava sihteerille alkuviikon aikana, viimeistään torstaina 8.3. Julkaisu saadaan painosta maaliskuun lopulla.
Kauden päätöstilaisuus
Seuran tämän kauden päätöstilaisuus pidetään tiistaina 10.4. klo 18.00 alkaen Jäähallilla. Ohjelma noudattaa entistä mallia. Ensi pienet puheet, sitten palkitsemiset ja illan
päätteeksi klo 18.30 alkaen peli valmentajat – juniorit. Jokaisesta joukkueesta palkitaan
tsempparipelaaja. Tätä varten sihteeri toivoo saavansa nimiehdotukset ja perustelut
viimeistään 1.4. Lisäksi palkitaan seuran toimihenkilöitä.
Seuralla on myös 25 v-juhlien saamisina kolme kiertopalkintopokaalia, joiden jakamisesta johtokunta keskustelee seuraavassa kokouksessa.
Peliä varten V-V kokoaa valmentajista ja Ladyista joukkueen. Ison kentän joukkueet
nimeävät kukin 3-4 peluria junnujen joukkueeseen. Nimet V-V:lle 4.4. mennessä.
Muut asiat
Sinettiseurojen tapaaminen on Salossa 5.3. V-V osallistuu seurasta.
Löydä Liikunta – projektin kerhokapteenien tapaaminen on 15.3. Turussa. Riina Levander osallistuu seurasta.
Auditoinnin jatkoeräpalaveri on Loimaalla 2.4. klo 15.30. Tapaamiseen osallistuvat seurasta V-V, Jarmo J. ja sihteeri.
Seuran uusien toppapukujen vyötärökiristysnauhoissa ja vetoketjuissa on ilmennyt vikoja. Mikäli puvussa on ko. osien osalta virheitä, toimittakaa puvut korjattavaksi Ompelupalvelu Merviin pikaisesti. Lasku toimitetaan maahantuojalle. Kulumisen seurauksena
syntyneitä rikkoutumisia ei korjata, joten toimikaa välittömästi.

