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Kahviotoiminta
Sirpa Rastas kertoi kahviotoiminnan periaatteista. Tällä kaudella mukana kahviotoiminnassa on 7 joukkuetta, joista jokaiselle kioskivuoroviikkoja tulee 4-5. Kauden alkaessa
uusi joukkue osallistuu vasta toiseen kahvioviikkokierrokseen, koska joukkueen toimihenkilövalinnat saattavat olla ensimmäisellä kierroksella vielä kesken. Kahviota tulee
pitää arkipäivisin avoinna klo 20 asti eikä siitä ajasta saa poiketa. Tällä kaudella on havaittu, että kioski on toisinaan suljettu sääntöjen vastaisesti aiemmin. Kahviota pidetään normaalisti auki maaliskuun loppuun asti, huhtikuussa ainoastaan turnauspäivinä.
Ensi kaudella kahvion aukioloaikaa arkipäivinä pidennetään klo 20.30 asti.
Fanituotteet tulisi laittaa näyttävämmin esille. Myös palkinnoille pitää löytyä lisää tilaa
kahviosta. Pekka Pietilää pyydetään kysymään lasivitriiniä Timo Koivulta Kalustetukusta tähän tarkoitukseen. Seuraavassa edustuksen pelissä 14.3. kokeillaan erillistä fanituotteiden myyntipistettä. Leena lupautui vapaaehtoiseksi myyjäksi.
Valmennusasiat
V-V on jatkanut ensi kauden joukkuekartoitusta. Mahdollisuudet on saada perustettua
B2, B ja A joukkueet. Yhteistyöneuvotteluja on myös käyty Tarvasjoen kanssa ja niitä
jatketaan edelleen.
V-V osallistuu 10.3. Salossa pidettävään sinettiseuratapaamiseen.
Oman joukkueen harjoitusten lisäksi voi käydä toisen joukkueen harjoituksissa siinä tapauksessa, että pelaaja sopii asiasta molempien joukkueiden valmentajien kanssa.
Kausimaksu suoritetaan kuitenkin vain omalle joukkueelle.
Auditointi
Auditointia on jälleen siirretty, uusi ajankohta on huhtikuussa. Seuralla pitää olla kansio, jossa on oltava valmennusasiat, ympäristösuunnitelma, ensiapuasiat ja turvallisuussuunnitelma. Nettisivuilta löytyvät kaikki tarvittavat asiakirjat, mutta ne pitää päivittää ajantasalle ennen auditointia. Pekka Kesseli vastaa seuran dokumenttien päivittämisestä. Päivityksen jälkeen asiakirjat tulostetaan yhteen kansioon.
Luistelukoulun ohjaajien asut
Luistelukoulussa on ohjaajien lisäksi paljon vanhempia jäällä. Jotta luistelukoulun ohjaajat erottuisivat paremmin heidän joukostaan, Riina Levander valtuutettiin hankkimaan ohjaajille muista erottuva asu.
Seuran välitilinpäätös
Pekka Lehto esitteli seuran välitilinpäätöksen. Seuran tilikarttaa tulisi muuttaa siten, että kirjanpidosta saataisiin helpommin luvut veroilmoitusta varten.
Kauden päätöstilaisuus
Seuran päätöstilaisuus pidetään torstaina 10.4. Ohjelmassa mm. joukkueiden tsempparipelaajien palkitsemiset ja peli valmentajat vastaan pelaajat. Lisää ehdotuksia voi
toimittaa Mari Tammiselle. V-V muistuttaa vielä valmentajia joukkueen tsempparipelaajien nimeämisestä. Palkittavien nimet perusteluineen toimitettava sihteerille maaliskuun
puoliväliin mennessä.

Muut asiat
Loimaan työväenopisto järjestää järjestysmieskoulutusta tiistaisin 15.4. – 20.5. klo
17.30-21.00, kesto 32 tuntia. Seura kustantaa koulutuksen halukkaille jäsenilleen, ilmoittautumiset Ville-Veikolle 7.4. mennessä.
Petri Martti osallistui 1.-2.2. seuraristeilylle, jossa käsiteltiin mm. verotusasioita. Yhdistyslain mukaisesti seura vastaa joukkueiden toiminnasta, eivät yksittäiset joukkueet.
Joukkue ei voi siten itse pitää omaa pankkitiliään, vaan se pitää aina olla seuran nimissä. Urheiluseuran päätavoitteena on sen urheilutoiminta. Seuran tulee olla myös voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen, jotta se on vapautettu verosta. Yleishyödylliseen seuraan ei voi valita pelaajia joukkueeseen esim. taitotason mukaan. Jokaisen
yksittäisenkin joukkueen toiminta vaikuttaa seuran verotukseen, joten seuran on valvottava joukkueiden toimintaa. Verottaja voi tarkastaa myös vastaako toimintakertomus
yhdistyksen toimintaa.
Talkootyö on yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata seuraavilla ehdoilla:
- korvaus kohdistuu vain rekisteröidylle yleishyödylliselle yhdistykselle
- ”jokamiehen työtä”, osallistujilta ei saa edellyttää mitään erityistä ammattitaitoa
- ei tehdä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
- saatu korvaus on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan
- työ on tilapäistä ja urakka- tai kertaluonteista
- ei saa olla liiketoimintaa.
Jäähallin ensiapukaappi todettiin olevan huonosti merkitty. Harri Rastas hankkii näkyvämmät kyltit.

