Aika:

Keskiviikko 14.10.2015 klo 19:00

Paikka:

Kalajoen jäähalli, kokoustila
Pirkonsuontie 10
85100 KALAJOKI

JOHTOKUNNAN KOKOUS
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Kokouksen järjestäytyminen
a. Kokouksessa läsnä olivat Mika Siipola, Joni Häkkilä, Joni Rahkola, Perttu Rahkola, Hanna Niemi ja
Sanna Päivärinta
i. Poissa Martti Saukko, Laura Nousiainen
Iltapäiväkerhotoiminta
a. Kokouksessa keskusteltiin Tapio Rantasen kanssa hänen mahdollisesta roolistaan iltapäiväkerhon
vetäjänä seuran tutor-valmentajan roolissa
b. Tutor-valmentajan työ on osa-aikainen
c. Iltapäiväkerhon ohella tutor-valmentaja avustaa mahdollisuuksien mukaan myös juniorijoukkueiden
harjoituksissa
d. Kokouksessa päätettiin selvittää palkkaus; selvitetään kaupungin mahdollinen rooli
e. Iltapäiväkerho käynnistetään syyslomaviikon jälkeen, viikolla 44
Johtokunnan kokoonpano
a. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti hyväksyä johtokunnan uudeksi jäseneksi Vesa Anttila
b. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti myöntää Martti Saukolle pyynnöstä ero johtokunnasta
99-ikäluokan tilin lakkauttaminen
a. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti lakkauttaa 99-ikäluokan tili ja siirtää tilillä olevat varat 98ikäluokan joukkueen käyttöön
Hallintomaksut
a. Hallintomaksuksi sovittiin yksimielisesti 300€/ kk/ joukkue, kun joukkueessa on 14 pelaajaa tai
vähemmän
b. Hallintomaksuksi sovittiin 400€/ kk/ joukkue, kun joukkueessa on 15 pelaajaa tai enemmän
Korttimaksupäätteen siirto JHT Kalajoki ry:lta JHT Tuki ry:lle
a. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti luovuttaa pyynnöstä JHT Kalajoki ry:n korttimaksupääte JHT Tuki
ry:lle
i. Jatkossa maksupääte on käytössä vain edustusjoukkueen peleissä siten, että maksupääte
sijoitetaan lipunmyyntiin, josta se siirretään pelin käynnistyttyä kioskin käyttöön
ii. Tiedottaja viestittää joukkuielle asiasta
Nuorten Kalajoki-messut pe 20.11. klo 9:30-18:00
a. 03- ja 01-joukkueita pyydetään koko päiväksi esittelemään lajia ja seuratoimintaa
b. Mika selvittää myös edustusjoukkueen pelaajaedustuksen paikalle
c. Joni kysyy paikkaa laukaisupaikalle ja tutkalle (sählymailat ja –pallot) ja hoitaa välineet paikalle ja pois
d. Johtoryhmä hoitaa messuille paikalle vastuuhenkilön (Sanna klo 9-12, toinen henkilö klo 12-15, kolmas
henkilö klo 15-18)
Muut asiat
a. Juniorijoukkueiden kuulumiset
i. Pääsääntöisesti joukkueille kuuluu hyvää
ii. Tasontarkistus loppuvuodesta aiheuttaa haasteita pelaajien liikkuvuudelle
iii. Esiin nousi pelaamisen ”raadollisuus”
1.Kokouksessa todettiin yksimielisesti, että JHT ylläpitää alueen suurena seurana
korkeatasoista toimintaa huolehtien mm. siitä, että jokaisessa ikäluokassa on
joukkue. Tämä vaatiin hyvää yhteistyötä ja pelaajaliikennettä.
iv. Harrastamisen kustannukset nousevat koviksi, mitä vanhemmiksi pelaajat kasvavat. Todettiin
yksimielisesti, että seuran varainhankintaa on tehostettava, jotta seura voisi edelleen tukea
lasten ja nuorten harrastamista
b. Kioskin ja lipunmyynnin kassan pienten rahojen vaihtaminen jokaisen edustuksen pelin jälkeen
i. Hanna antaa Sannalle kioskin avaimen ja rahanvaihto-ohjeet
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ii. Sanna käy joka viikko vaihtamassa ohjeiden mukaisesti setelit kolikoihin ja toimittaa ne ennen
viikonloppua kioskiin
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:45
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