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Valmennusasiat
Pääosa tulevan kauden valmentajasopimuksista on tehty. Vanhimpien junioreiden osalta on vielä tekemättä lopullinen päätös joukkueista ja valmentajista. Sunnuntaina 29.4.
on kaikkien niiden, jotka aikovat pelata A-junioreissa oltava harjoituksissa ja myös sitouduttava pelikauteen. Mikäli A-juniorijoukkuetta ei saada kasaan, niin perustetaan
kaksi B-juniorijoukkuetta. Tällöin B91-junnut osallistuisivat valtakunnalliseen 91syntyneiden SM-sarjaan. Valmentaja-asia ratkennee myös sunnuntaina.
Seuran kehityspäivä
Auditoinnin jatkotoimet -palaverissa Heikki Suutala ja Pertti Koski kehottivat pitämään
seuran kehityspäivän vielä kevään aikana. Seuran PTS on laadittava ja sitä varten on
keskusteltava linjauksista seuran toimihenkilöiden kanssa. Puheenjohtaja on keskustellut TPS:n Kari Ekmanin kanssa asiasta. Ekman on kouluttautunut ja on halukas vetämään ko. seuratapahtuman. Tilaisuus järjestetään kesäkuun alussa iltatapahtumana.
Sinettiseurana Loimi-Kiekolla on mahdollisuus käyttää Nuori Suomi – seurakyselypalvelua. Puheenjohtaja on tilannut palvelun käyttöömme. Kun kysymykset tulevat, sihteeri toimittaa ne joukkueenjohtajille sähköpostina. JoJot toimittavat kysymykset oman
joukkueensa jäsenille. Kyselyyn on vastausaikaa pari viikkoa, jonka jälkeen Nuori
Suomi tekee yhteenvedon ja palautteen kyselystä. Tätä käydään läpi seuran kehityspäivillä.
Auditoinnin laatupäivä järjestetään 31.5.–1.6. Vierumäellä. V-V selvittää voisiko hän
osallistua tilaisuuteen. Mukaan voisi lähteä joku nuorempien joukkueiden edustaja.
Rockets / FoPS Juniorit joukkueyhteistyö
Forssasta on kyselty innokkuutta 92- ja 95-syntyneiden pelureiden yhteistyöhön.
Rocketsin ko. joukkueilta saadun palautteen mukaan meillä ei ole pelureita, jotka olisivat halukkaita pelaamaan Forssassa. Pelurit haluavat pelata Loimaalla ja mukaan voi
tulla yrittämään myös FoPS Juniorilaiset. Puheenjohtaja ilmoittaa asian Forssaan.
Muut asiat
Motoristien kevätpäivä
Motoristien kevätpäivä järjestetään Loimaalla 19.5.2007. Loimaan moottoripyöräilijät
ovat tarjonneet Loimi-Kiekolle kioskinpitomahdollisuutta Pesäpallokentällä ko. päivänä.
Vastineeksi he toivovat saavansa 25–30 liikenteenohjaajaa. Tämä edellyttää, että kustakin kahviotoiminnassa mukana olevasta joukkueesta 2 henkilö tulee kioskiin (klo 1217) ja 4-5 henkilöä liikenteen ohjaukseen (klo 12-15). Liikenteenohjaajille on koulutustilaisuus 3.5. Voimalassa klo 18.00 alkaen. Sihteeri on pyytänyt joukkueita ilmoittamaan
talkoolaisten nimet ennen Vappua.
MV-välineet kaudella 2007–2008
Uuden sääntökirjan mukaan kaudella 2007–2008 A-, B-, ja C-ikäluokissa on noudatettava MV-välineiden osalta uusia mittoja. Tällä hetkellä kaikki seuran MV-patjat ja käsineet ovat liian suuria. Ennen uusien välineiden hankintaa, johtokunta käsittelee asiaa.
Muistutuksena joukkueille, että jokainen seuran varustehankinta käsitellään ensin johtokunnassa, vasta sitten tehdään tilaus. Kaikki seuran varusteet kerätään keväällä jäähallille. Ne inventoidaan ja jaetaan syksyllä kauden alkaessa joukkueille. Harjoituspaidoista on tehtävä luettelo (kuinka monta ja mitä kokoa), joka toimitetaan V-V:lle.

Seuran asusteet
Toppapukuja on edelleen korjattu. Jos vetoketju tai kiristysnauha on rikki, niin toimittakaa puku Ompelupalvelu Merviin pikaisesti.
Collegepukuja on kyselty. Malleja on selvitetty ja syyskauden alussa ilmestyvät tilauslistat kahvioon. Kahvioon tulee myyntiin myös tavallisia urheilusukkia (Rockets).

