LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 8/2012

Aika:
Paikka:

Ma 22.10.2012 klo 17:30
Domus-Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Olli Pitkänen
Harri Rastas
Mikko Leppämäki
Maarit Leppikoski
Jarkko Littunen
Sami Reunanen
Toni Nurminen
Leena Pietilä
Päivi Luoma
Mari Topi-Hulmi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, rahastonhoitaja
nuorisovastaava
sihteeri

Poissa:

Irina Talvinen
Ville Alanen
Tommi Pietiäinen
Pekka Lehto

jäsen
jäsen
valmennuspäällikkö
taloudenhoitaja

Valmennusasiat
Käsiteltäviä valmennusasioita ei ollut.
Seuran talous
Rahastonhoitaja Leena Pietilä esitteli laatimansa seuran budjetin. Hallintokulukorvauksen
suuruudeksi muodostuu 120 euroa/pelaaja. Nuorimmalta ikäluokalta peritään vain 150 euron
toimistomaksu. Hallintokulukorvauksen ensimmäinen erä 60 euroa/pelaaja laskutetaan
joukkueilta syyskaudella ja toinen erä kevätkaudella. Kevätkauden summaa voidaan tarkistaa
alkuvuodesta tarpeen mukaan.
Olli Pitkänen oli laatinut seuran toimintasuunnitelman joukkueilta saamiensa
toimintasuunnitelmien pohjalta.
Sekä seuran budjetti että toimintasuunnitelma vahvistetaan seuran syyskokouksessa.
Leijonakiekkokoulussa on noin 70 lasta.
Tuomarilaskut lähtevät joukkueille lähiaikoina.
Jäsenmaksuja puuttuu vielä. Jokaisen seuran pelaajan ja toimihenkilön tulee maksaa seuran
jäsenmaksu. Ellei jäsenmaksua ole maksanut 29.10. mennessä, puuttuvat jäsenmaksut
laskutetaan joukkueelta.

Syyskokous
Seuran syyskokous pidetään torstaina 15.11. klo 17:30 jäähallin kokoushuoneessa.
Johtokunnasta erovuorossa ovat seuraavat henkilöt (suluissa varajäsenet): Sami Reunanen
(Jani Mäkilä), Olli Pitkänen (Pekka Kesseli), Harri Rastas (Erkki Kreivilä), Ville Alanen (Tiia
Iivonen).
Johtokunta päätti esittää seuran syyskokoukselle, että seuran urheilulajit ovat jääkiekko,
rullakiekko ja ringette. Seura jatkaa jäsenyyksiä Suomen Jääkiekkoliitto ry:ssä, LounaisSuomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä sekä Suomen Ringetteliitto ry:ssä. Seuran jäsenmaksut
esitetään nostettavan 20 euroon, perhejäsenmaksu 50 euroon. Kannattajajäsenmaksu
esitetään pysyvän 100 eurossa. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.
Johtokunta myös esittää syyskokoukselle, että seuraa edustaa järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksissa puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, sihteeri tai joku muu johtokunnan jäsen.
Seuran jäsenille yritetään neuvotella etuja paikallisista yrityksistä. LähiTapiola myöntää seuran
jäsenille kotivakuutuksesta 15% alennuksen ensimmäisen vuoden maksusta. Seurahintaiset
vakuutukset saa Toni Nurmiselta tai Jarmo Sillanpäältä.
Keskusteltiin peliasujen yhtenäisestä hankinnasta. Ehdotettiin, että seura hankkisi pelipaidat ja
pelisukat ja antaisi ne pientä korvausta vastaan joukkueiden käyttöön. Näin saataisiin kaikki
seuran peliasut samanlaisiksi. Seura myisi pelipaitoihin mainokset. Tämän lisäksi joukkueille
annettaisiin mahdollisuus myydä seuran osoittamille paikoille omia mainoksiaan. Päätettiin
selvittää parista seurasta heidän pelipaitakäytäntöjään. Peliasujen hankinta-asia otetaan
käsiteltäväksi seuran syyskokouksen muissa asioissa.
Sihteeri hoitaa syyskokouksen ilmoituksen tiistain 30.10. Loimaan Lehteen.
Rakettimyynnin siirto LP Junioreille
Koska seurastamme ei löytynyt rakettimyyntiin vastuuhenkilöä, johtokunta päätti, että
rakettimyynti siirretään LP Junioreille.
Käsiviirit
Käsiviirit ovat loppuneet. Leena Pietilä oli tiedustellut viirien kustannuksia. Päätettiin tiedustella
vielä imukuppipaidan ja kiekon hintaa. Leena Pietilä, Jarmo Sillanpää ja Sami Reunanen
päättävät tilattavan tuotteen hintavertailujen perusteella.
Muut asiat
Joukkueenjohtajatoimikunta on kokoontunut 6.9.2012. Rakettimyyntiin ei löytynyt joukkueista
vastuuhenkilöä. Kokouksessa käytiin läpi seuran sääntöjä. Joukkueenjohtajat toivoivat
parempaa tiedotusta. Jääharjoitteluaikojen jakamiseen toivottiin oikeudenmukaisuutta.
Harjoitusten tai pelien jääaikojen siirrosta/peruutuksista pitää toimittaa viipymättä tieto
joukkueenjohtajille. Jäsenmaksujen maksamisesta huomautettiin sekä joukkueiden
pelaajatietojen ilmoittamisesta jäsenrekisterin päivitystä varten. Joukkueenjohtajat toivovat
toimintarauhaa. Työttökiekkoon toivottiin mainontaa.
LiikU järjestää maksullisen ”Kehon huolto ja palautuminen” –luennon 1.11.2012.

Edellisessä johtokunnan kokouksessa päätettiin, että 02-joukkue liitetään 01-joukkueeseen
kokonaisuudessaan (pelaajat ja varat). Ville Alasella on 02-joukkueen tilinkäyttöoikeus, joten
hänen tulee siirtää tilillä olevat varat 01-joukkueen tilille. 02-joukkueen tiliä ei lopeteta.
E-tytöille myönnettiin lupa käyttää omia autoja Tampereelle ja Hämeenlinnaan kohdistuvilla
pelimatkoilla.
C-tytöille myönnettiin lupa käyttää omia autoja kuluvan kauden pelimatkoilla.

