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Turnauskustannusten laskutuksista
Turnauksia järjestettäessä turnausmaksujen ja ruokalaskujen eräpäiväksi on laitettava
noin kaksi viikkoa tilaisuutta aiempi päivämäärä maksujen tarkistamisen helpottamiseksi. Joukkueet ottavat myös taloudellisen riskin, mikäli maksujen saaminen osallistuvilta joukkueilta jää vasta turnauksen jälkeen.
Muut asiat
Aluehallitus on päättänyt palkita vuosittain yhden henkilön niistä alueen seuroista kenellä on myös junioritoimintaa. Puheenjohtaja yhdessä Tapani Korvenpään kanssa valitsee palkittavaksi ehdotettavan henkilön ja hoitaa esityksen edelleen aluetoimistoon.
Puheenjohtaja toi terveisiä Länsirannikon alueen kilpailuvaliokunnan kokouksesta. Sarjakausi aloitetaan C2-E2 –junioreissa aikaisintaan 10.10.2009 ja syyskausi päättyisi
13.12.2009 C2-D2 –juniorien sarjoissa joissa tasonmittaus. E1 ja E2-junioreilla pelejä
20.12.2009 saakka. Kevätkausi aloitettaisiin 9.1.2010 ja pelattaisiin koulujen talvilomiin
13.2.2010 saakka ja viimeiset pelit 28.2. – 14.3.2010. Alueen loppuottelut 27. –
28.3.2010. C95, D96 ja D97 –junioreissa play off-pelien (1.-4. ja 2.-3.) semifinaalit olisivat kaksoisotteluita. Tasonmittaus (vkolla 50 tai 51/2009) C95, D96 ja D97-junioreilla
kaikilla tasoilla. E99-junioreilla myös sarjataulukot. Tulevalla kaudella C2-D2junioreissa voitaisiin kokeilla peliajan muuttamista 2 x 25 minuutiksi. E98 ja E99junorien peliaika 3 x 15 minuuttia.

E98 joukkue on anonut uusia maalivahdin patjoja. Syksyllä katsotaan, että kaikille löytyy sopivat patjat ja tarvittaessa hankitaan uusia. Ville-Veikko hoitaa asiaa.
D95-joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja harjoituspelireissulla Forssaan
9.4.2009.
Valmennusasiat
Luistelukoulu on jo loppunut, kiekkokoulu jatkuu vielä.
Ensi kaudella nuorempien joukkueiden kaikki valmentajat jatkavat, lisäksi pyritään
saamaan oman seuran junioreita mukaan valmennukseen. A- ja B-junioreiden osalta
valmentajista on keskustelut käynnissä edelleen. Jarmo Sillanpää on lupautunut Ajunioreiden yhdeksi valmentajaksi.
Johtokunnan kantana on, että ensi kaudella seurassa pelaa C1-joukkue (94-syntyneet).
Perusteluna tähän on se, että siten taattaisiin kaikkien seuran pelaajien mahdollisuus
jatkaa jääkiekkoharrastusta.
D97- ja E98-joukkueet ilmoitetaan AAA-sarjaan. E99-joukkueen osalta sarjataso on
vielä mietinnässä. Sarjoihin ilmoittautumiset tulee tehdä 15.5. mennessä. Leijonaliigan
ja Lady-Hockeyn osalta sarjailmoittautumiset ovat syksyllä.
Lasten ja nuorten liikunnanohjaamisen –kurssi on suunnitteilla järjestää lukiossa valinnaiskurssina. Seuralle on tullut kysely halukkuudesta osallistua kurssin toteuttamiseen.
Tällä hetkellä seuralla ei ole resursseja osallistua tähän.
Joukkueiden tulee toimittaa toimintakertomuksensa kuluneelta kaudelta Harri Rastaalle
(harri.rastas@rockets.fi) 30.4. mennessä. Toimintakertomus tulee lähettää tiedoksi
myös valmennuspäällikkö Ville-Veikko Toivoselle (ville.toivonen@rockets.fi).
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 5.5.2009 klo 18.00.

