LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

Aika:
Paikka:

ke 20.4.2011 klo 17.30
Domus-Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
puheenjohtaja
Olli Rantala
varapuheenjohtaja
Olli Pitkänen
jäsen
Harri Rastas
jäsen
Sami Reunanen
jäsen
Toni Nurminen
jäsen
Maarit Leppikoski
jäsen
Ville-Veikko Toivonen jäsen
Mervi Julku-Tanski varajäsen
Tiia Iivonen
varajäsen
Leena Pietilä
rahastonhoitaja
Pekka Lehto
taloudenhoitaja
Mari Topi-Hulmi
sihteeri

Poissa:

Tiina Riikonen
Ville Alanen
Tommi Pietiäinen

PÄÄTÖKSIÄ
5/2011

jäsen
jäsen
valmennuspäällikkö

Valmennusasiat
Valmennuspäällikkö on jatkanut työtä ensi kauden joukkueiden muodostamiseksi.
Pääosin joukkueet ovat jo selvillä. Joidenkin valmentajien kanssa ensi kauden valmennuksesta on sovittu. Muutaman joukkueen osalta asia on vielä kesken. Valmennuspäällikölle toivotaan annettavan työrauha, jotta kaikki joukkue- ja valmennusasiat saadaan sovittua 15.5. mennessä. Tähän päivämäärään mennessä joukkueiden ensi kauden sarjailmoittautumiset tulee tehdä. Kaikki joukkue- ja valmennussopimukset tulee
neuvotella valmennuspäällikön kanssa. Leena Pietilä hoitaa valmennuspäälliköltä
saamiensa tietojen pohjalta joukkueiden sarjailmoittautumiset.
FoPS:n ja EPiK:n kanssa ollaan laatimassa seurayhteistyösopimusta, joka kattaisi Bjuniorit ja sitä nuoremmat poikajoukkueet.
Riihimäen Kiekko-Nikkareiden kanssa on neuvoteltu seurayhteistyösopimuksesta tyttöjen osalta. Myös HPK on kiinnostunut tulemaan mukaan yhteistyösopimukseen. Suunnitteilla olisi muodostaa seurayhteistyöjoukkueet A+B-tytöt sekä C-tytöt. D-tytöt muodostettaisiin Rocketsin omalla nimellä. Kukin osallistuja maksaisi maksunsa omaan
seuraansa. Kasvattajaseurakorvaukset kuuluvat sille seuralle, jossa pelaaja on kirjoilla.
Seurayhteistyösopimukset voidaan laatia vasta 1.5. jälkeen.

Seuran talous
LC Loimaa on myöntänyt 1.250 euron avustuksen. Avustuksen vastaanottotilaisuus on
3.5.
Johtokunta päätti, että vuonna 2012 ei seurassa tapahdu verotettavaa myyntiä. Verottajaa pyydetään mitätöimään seuralle tulleet ennakkoveroliput, joiden maksaminen alkaisi toukokuussa 2011.
Tilinpäätös, toimintakertomus
Seuran tilinpäätöstä varten joukkueiden rahastonhoitajien tulee toimittaa Pekka Lehdolle tiliotteet ajalta 1.1. - 30.4. heti toukokuun ensimmäisellä viikolla. Leena Pietilä lähettää sähköpostitse rahastonhoitajille asiasta vielä tarkempaa ohjeistusta. Joukkueiden
tulee pyrkiä hoitamaan kaikki maksut 30.4. mennessä, jotta menot saadaan kohdistettua oikealle tilikaudelle. Samoin tulot pitäisi saada kotiutettua 30.4. mennessä. Jäähalliyhtiö postittaa loppukuun jäämaksulaskut 26.4., jotta nekin saadaan kuluvalle kaudelle.
Seuran toimintakertomuksen laatimista varten kunkin joukkueen tulee toimittaa oma
toimintakertomuksensa Olli Pitkäselle (olli.pitkanen@rockets.fi) ehdottomasti heti vapun jälkeen.
Seuran kehityspäivä
Seuran kehityspäivä pidetään jäähallilla keskiviikkona 27.4 klo 18.00. Jarmo Sillanpää,
Tommi Pietiäinen ja Harri Vaaranmaa ovat lupautuneet vetämään tilaisuuden. Pekka
Lehto laittaa tilaisuudesta vielä ilmoituksen netin etusivulle. Ilmoittautuneita on tällä
hetkellä 16, vielä voi ilmoittautua mukaan (mari.topi-hulmi@rockets.fi, puh. 050
5440349).
Muut asiat
19.5 alkaa rullakiekko. Rockets pelaa Länsirannikon alueella liigaa eli alueen korkeinta
tasoa. Muilla kuin rullakiekkoluistimilla kaukaloon meno on ehdottomasti kielletty, jotta
sinne ei kulkeudu likaa. Eli tossupalloa ei voi tulevana kesänä kaukalossa pelata.
Kausijulkaisuja on vielä jäljellä runsaasti. Olli Rantala selvittää joukkueilta, ovatko kaikki hoitaneet sovitun oman jakelualueensa.
99-joukkueelle myönnettiin lupa mennä omilla autoilla Säkylään 15. – 17.7.
97-joukkueelle myönnettiin lupa mennä touko-kesäkuussa omilla autoilla Säkylän jäähallille.
Tyttöjoukkueille myönnettiin lupa mennä omilla autoilla kesän tapahtumiin, jotka pidetään Kisakalliossa seuraavasti:


Leijonatytöt kartoitustapahtumat, -94-96, 14. – 15.5. ja 20. – 21.8.



Leijonanpennut kartoitustapahtumat, -96-98, 21. – 22.5. ja 24. – 25.9.



Girls’ Hockey Camp-leirit 8-14 vuotiaat, 8. – 10.8.

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.5. klo 17.30.

