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jäsen
jäsen
jäsen
taloudenhoitaja
valmennuspäällikkö

Johtokunnan järjestäytyminen
Johtokunta valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Olli Rantalan. Johtokunnan sihteeriksi
valittiin Mari Topi-Hulmi. Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Leena Pietilä.
Seuran toimikuntien vetäjiksi valittiin:
Joukkueenjohtajat: Olli Pitkänen
Valmennus- ja koulutus: Tommi Pietiäinen
Oheispalvelut: Maarit Leppikoski ja Tiina Riikonen
Talous: Pekka Lehto
Edustusjoukkue: Harri Mäkelä
Yhteiskuntasuhteet ja markkinointi: Jarmo Sillanpää
Luistelu-/kiekkokoulu: Riina Levander ja Tommi Pietiäinen
Kausijulkaisu: Ville Alanen
Lisäksi sovittiin seuraavista tehtävänjaoista:
Ulkoinen tiedottaminen: Toni Nurminen
Sisäinen tiedottaminen: Mari Topi-Hulmi
Seuran toimistoasiat: Leena Pietilä
Talousasiat (budjetti, avustukset, veroilmoitus): taloustoimikunta
Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen: Olli Pitkänen
Kausijulkaisutoimikuntaa konsultoi tarvittaessa Olli Rantala. Kausijulkaisun talouden
hoitaa Leena Pietilä.
Seuran dokumenttien ajan tasalla pitäminen: Ville-Veikko Toivonen
Seuran jäsenrekisterin käyttäjätunnusten hallinnointi: Olli Rantala
Seuran jäsenrekisterin päivittäminen: Leena Pietilä ja Mari Topi-Hulmi.

Valmennuspäällikön asiat
Valmennuspäällikkö oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Tekniikkajäitä on pidetty
nyt kolme kertaa. Valmennuspäällikkö oli kertonut, tekniikkajäitä olisi hyvä jatkaa myös
vuodenvaihteen jälkeen.
Hallintokulukorvauksen uudistaminen
Viime kokouksessa käsitelty hallintokulukorvauksen uudistaminen siirtyi päätettäväksi
tähän kokoukseen. Kahdelta poissaolevalta johtokunnan jäseneltä oli saatu kirjallinen
mielipide hallintokulukorvauksen uudistamisesta. Kokouksessa nousi esille myös
sellainen vaihtoehto, että joukkueiden talkoo- ja sponsorituotoista tuloutettaisiin osa
seuralle. Rahastonhoitaja oli tehnyt etukäteen laskelmia joukkueiden viime kauden
talkoo- ja sponsorituotoista. Joukkueiden tuotoista pidätettävä prosenttiosuus nousisi
kohtuuttoman suureksi, mikäli pelkästään tällä katettaisiin nykymallissa
hallintokulukorvauksella kerättävä summa. Päätettiin, että nykyinen
hallintokulukorvausmalli pidetään käytössä tällä kaudella. Sovittiin myös, että
tyttöjoukkueiden hallintokulukorvaus on 60 e/pelaaja.
Muut asiat
Luistelukoulun valmentajasopimukset ovat tekemättä. Riina Levander lähettää valmennuspäällikölle ja puheenjohtajalle listan henkilöistä, joiden kanssa sopimus tehdään.
Luistelukoulun varustekaapista on hävinnyt tavaroita, mm. palloja ja merkkauskartioita.
Mikäli joku on niitä lainannut, tulee ne välittömästi palauttaa luistelukoulun käyttöön.
Mikäli niitä ei löydetä, on seuran ostettava tilalle uusia. Riina Levander tiedustelee hintoja.
Puheenjohtaja pyysi oheispalvelutoimikuntaa alkaa valmistella seuran 30-vuotisjuhlaa.
Tytöt osallistuvat C-tyttöjen SM-turnauskarsintaan, joka pidetään 9.1.2011.
Rakettimyynnin myyntipaikat ovat tänä vuonna S-Market ja K-Rautia. Leena Pietilä kutsuu rakettivastaavat palaveriin joulukuun alkupuolella. Rakettimyyntiin osallistuu seitsemän joukkuetta. Jokaiselle osallistuvalle joukkueelle tulee noin 35 työtuntia.
Liitolta on tullut muistutus pelipassien voimassaolon tarkistamisesta. Myös seurojenvälisten pelaajasiirtojen tulee olla kunnossa. Kaikilla pöytäkirjaan merkittävillä toimihenkilöillä tulee myös olla voimassa oleva lisenssi, mukaan lukien pöytäkirjan allekirjoittajalla. Ellei joukkueenjohtajalla ole lisenssiä, voi pöytäkirjan allekirjoittaa esim. vastuuvalmentaja. Seura on maksanut vastuuvalmentajien lisenssit.

