LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA
Aika:
Paikka:

PÄÄTÖKSIÄ 16/2007

ma 22.10.2007 klo 18.00
Domus-Areenan kokoushuone

Valmennusasiat
Seuran naisjoukkue on toivonut, että heidän osaltaan johtokunta tekisi päätöksen seuralle maksettavista maksuista. Joukkue ei osallistu tällä kaudella sarjatoimintaan ja sen
toiminta on pitkälti samanlaista kuin seuran miesten Harrastekiekko-joukkueen. Johtokunta päätti, että joukkueelta peritään samat maksut kuin Harrastekiekolta. Joukkueen
jäsenet maksavat seuran jäsenmaksun. Joukkueen valmentaja toimii ilman valmentajasopimusta.
Ringettetyttöjen ryhmällä on samanlainen tilanne kuin Lady-Hockeylla. Ryhmä ei osallistu sarjatoimintaan. Johtokunta päätti, että valmentajien kanssa tehdään valmentajasopimukset, mutta heille ei makseta erillistä korvausta. Sekä joukkueen pelureiden että
toimihenkilöiden on maksettava seuran jäsenmaksu. Valmennuspäällikkö hoitaa sopimusten teon.
MOK2-kurssille seurasta osallistuu Pasi Mäkiö. SVK-kurssille on ilmoitettu Mika Härkälä ja Heikki Ketola sekä mahdollisesti Timo Harteela.
Sääntökoulutusilta oli 9.10.2007. Tilaisuuteen osallistui 39 seuran peluria tai vanhempaa.
U17 – peli
Loimi-Kiekko järjestää yhdessä SJL:n kanssa Loimaalla alle 17-vuotiaiden nuorten
maajoukkueottelun Suomi – Tsekki torstaina 8.11.2007 klo 18.30 alkaen. Pelin järjestelyt ovat jo käynnissä SJL:n laatiman toimintasuunnitelman mukaan. Pelin käsiohjelmaan on saatu paikallisia sponsoreita seuraavasti: Laatuauto, Vallox, S-market (TOK),
Loimaan kaupunki ja todennäköisesti Domus. Joukkueet ruokailevat pelin jälkeen Sarka-museon ravintolassa. Valloxin edustajat jakavat pelureiden palkinnot. Maiden liput
haetaan Forssasta (sihteeri hoitaa). Pääsyliput saadaan Loimaalle viimeistään keskiviikkona. Niiden myynti aloitetaan kahviossa ja samoin Sportiassa sekä Sarasportissa.
Lippujen hinnat ovat aikuisilta 5 euroa ja 7-15 vuotiailta lapsilta 2 euroa. Ovella lippujen
myynti aloitetaan klo 17.30. Petri Martti kysyy 5 henkilöä huolehtimaan lipunmyynnistä
ja lippukantojen keräämisestä.
Tilaisuuteen kutsutaan VIP-vieraita. Heille varataan kahvia ja voileipä- sekä täytekakkua neuvotteluhuoneeseen. Olli ilmoittaa VIP-henkilöiden yhteystiedot SJL:oon.
Pappisten lavan järjestysmiehet hoitavat järjestyksenvalvonnan sekä autojen pysäköintivalvonnan. Linja-autot ohjataan hallin taakse, mopot ja skootterit hallin pururadan
puoleiseen päätyyn, polkupyörät Kaunismäenkadun puoleiseen päätyyn. Ambulanssille
ja paloautolle jätetään päivystystila hallin ulko-oven eteen.
Kahviotoimikunta pitää palaverin ke 31.10., jolloin sovitaan kahviotoiminnan yksityiskohdista.
Talkootöissä oleville henkilöille saadaan toimihenkilökaulanauhat. Kutsutut henkilöt tulevat kutsulipuillaan sisälle. Kaikki muut tarvitsevat lipun. Lippuja myydään koko pelitapahtuman ajan.

Pelistä jaetaan esitejulisteita alueen kauppoihin. Jäähallin ilmoitustaululle ja nettiin laitetaan myös tietoa. Loimaan Lehteen ja Seutusanomiin tulevat ilmoitukset edeltävällä
viikolla.
Seuran syyskokous
Syyskokous on 15.11.2007 Jäähallilla klo 19.00 alkaen. Kokouksessa hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokouksessa valitaan johtokuntaan 2
uutta jäsentä, jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle (Sillanpää, Rantala, Hakala, Varjamo) sekä valmennuspäällikön tehtäviin siirtyneen Toivosen tilalle. Kokoukseen toivotaan runsaasti osanottajia, jotta valinnat saadaan sujumaan.
Rakettimyynti
Loimi-Kiekon rakettimyyntipaikoissa on tapahtunut muutoksia. Euromarket-ketju on siirtynyt oman rakettitoimittajan hoitoon. Sen tilalle olemme saaneet K-Rautian. Smarketissa myynti jatkuu entisellään. Euromarket-ketju olisi halukas tekemään Loimaalla yhteistyötä jonkun urheiluseuran kanssa. Johtokunta päätti kysyä LP Junioreiden halukkuutta tähän.
Muut asiat
Vanhempien maalivahtien MV-jäätä toivotaan.

