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Valmennusasiat
Valmennuspäällikkö on ilmoittanut muut paitsi Leijonaliigajoukkueet Länsirannikon
aluesarjoihin. Lisäksi 95-syntyneet on ilmoitettu ennen sarjakauden alkua pelattavaan
ylialueellisen harjoitusottelusarjaan ja 91-syntyneet B2-nuorten SM-sarjaan. LadyHockey on ilmoitettu Lady-Kiekko-sarjaan.
Valmentajasopimukset on tehty.
Joukkueista Edustus, B-junnut, B91-junnut, C92, C93, D95 ja E97 aloittavat kesäharjoittelun lähiaikoina. Jäähallilla on mahdollisuus pelata rullakiekkoa ja sählyä. Vuorot
varataan V-V. Toivoselta. Harjoitusvuorot näkyvät samaan tapaan kuin jäävuorotkin
seuran kotisivujen harjoitukset-osiossa. Jäähallin kuntosali on myös C92- ja sitä vanhempien junioreiden käytettävissä.
Seuran kehityspäivä
Seuran kehityspäivä pidetään kesäkuun aikana. Päivämäärä sovitaan, kun seurakyselyn tulosanalyysi on saatu. Kyselyyn voi vielä vastata.
Auditoinnin koulutuspäivään Vierumäelle osallistuu puheenjohtaja, mikäli hän saa työnsä järjestettyä. Ellei se onnistu, hän ilmoittaa asiasta H. Suutalalle.
Seuran varusteet
Seuran varusteet (MV-varusteet ja pelipaidat) on kerätty joukkueilta jäähallille. Varusteet on myös luetteloitu. Pelipaitoja seuralla on yli 500. Vanhoja paitoja voidaan käyttää
harjoituspaitoina. Niitä voi kysellä V-V. Toivoselta, joka pitää varusteluetteloa yllä. MVvarusteita on myös runsaasti. Joitain isoimpia varusteita vielä puuttuu. Ne on palautettava Jäähallille mahdollisimman pian. Vanhemmat joukkueet joutuvat uusimaan MVvarusteet uusien sääntöjen mukaisiksi, joten varusteita vapautuu nuorempien joukkueiden käyttöön. Mikään joukkue ei saa hankkia MV-varusteita itsenäisesti. Asia on ensin
esitettävä johtokunnalle, joka vasta antaa hankintaluvan, ellei seuralla ole tarjota varusteita. Jos joukkue toimii toisin, niin se maksaa itse varusteet. V-V. Toivoselle on aina
ilmoitettava, kun joukkue luopuu tai hankkii MV-varusteita tai pelipaitoja. Seuran vakuutusturva on myös tarkistettava nyt, kun pelipaidat ja MV-varusteet on inventoitu.
C92-, B91-, B90- ja Edustusjoukkueiden maalivahdeille on hankittava uudet varusteet.
Johtokunta päättää hankinnoista. Tarjoukset on saatu kolmelta kaupalta. Varusteiden
toimittajia yritetään saada Loimaalle esittelemään vaihtoehtojaan. Maalivahdit kutsutaan ko. tilaisuuteen. Saadut tarjoukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti ja varusteiden toimitusaika olisi heinäkuun alussa. Johtokunta ilmoittaa joukkueille heti, kun tarjoukset on käyty läpi ja mahdollinen esittelytilaisuus on päätetty.
Kevätkokous
Seuran kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätöstä. Taloudenhoitaja ei ole vielä saanut
kaikilta joukkueilta tiliotteita ja kuitteja. Jos hän saa ne kuluvan viikon aikana, niin tilinpäätöstä voitaisiin käsitellä johtokunnassa kesäkuun alkupuolella. Kevätkokous saataisiin pidettyä Juhannusviikolla.
Kevätkokouksessa käsitellään esityslistan muissa asioissa seuran johtokunnan jäsenten lukumäärää. Johtokunnan jäsenmäärää on syytä tarkistaa niin, että se vastaa seuran nykyistä toimintaa.

Muut asiat
Talousasiat joukkueen jakaantuessa
Kun joukkueesta siirtyy useampi pelaaja toiseen joukkueeseen, on kyseessä joukkueen jakaantuminen. Tällöin joukkueen rahavarat jakaantuvat ja siirtyvät pelaajien mukana siinä suhteessa, kun pelaajia siirtyy. Joukkueen rahavarat ilmenevät tilinpäätöksestä. Summa jaetaan keväällä kirjoilla olleiden pelureiden lukumäärällä. Siirtyvien pelureiden osuus siirtyy uudelle joukkueelle käytettäväksi ko. pelureiden kausimaksujen
maksamiseen. Rahat siirretään vasta, kun varmuudella tiedetään siirtyneiden pelureiden määrä. Lopettaneiden pelureiden osuus jää entiselle joukkueelle.
Joukkueeseen tulevalta ihan uudelta harrastajalta ei peritä minkäänlaisia aloitusmaksuja.
TPS-peli
Pelipäivä on 9.8.2007. TPS ei kuitenkaan ole vielä lopullisesti luvannut peliä Loimaalle,
sillä vastustajajoukkue on etsinnässä.
91-syntyneiden Suomi-Tsekki
Jääkiekkoliitto ei ole vielä ilmoittanut pelataanko peli Loimaalla.

