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Hallituksen kokous / pöytäkirja

Kokousaika
Kokouspaikka

19.11.2018 klo.18.30
Kaustisen urheilutalo
SEURAN TALOUSTILANNE SYYSKUUN LOPPUUN
Todettiin, että tilanne on vaikea. Käytiin läpi tuloslaskelmat lokakuun loppuun kaikkien
jaostojen osalta.
Keskustelussa todettiin, että seuran taloutta on seurattava tarkemmin! Kaikkien jaostojen on
pyrittävä tekemään selkeämmin positiivista tulosta.
SYYSKOKOUKSEN AJANKOHTA JA PALKITTAVAT
Edellisessä kokouksessa päätettiin syyskokouksen ajankohdaksi lauantai 15.12.2018 klo 14.
Ennen Monkuloiden peliä. Vielä jäi avoimeksi missä ja milloin seura palkitsee ansioituneet
urheilijat/toimihenkilöt. Kaustisen Kalaasit järjestetään 5.12 Kansantaiteenkeskuksessa, meillä
on mahdollisuus jakaa siellä joku tunnustus/palkinto oman seuran osalta. Liitteenä on
jaostoilta tulleet esitykset vuoden 2018 palkittavista.
Päätettiin järjestää palkitsemistilaisuus samassa yhteydessä seuran vuosikokouksen kanssa
15.12.2018 klo 13 alkaen kahvituksella, jatkuu palkintojen jaolla ja tilaisuuden päätteeksi on
seuran vuosikokous

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA
Tehtiin seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Tanja vielä yhtenäistää suunnitelman
ilmettä ja kieliasua kaikkien jaostojen osalta yhtenäiseksi ja lähettää suunnitelman sen jälkeen
hallituksen jäsenille hyväksyttäväksi. Täydennettiin kunnalle toimitettavaan suunnitelmaa
seuran liikuntapalveluista.
VUODEN TALOUSARVIO
Laadittiin seuran budjettiesitys
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTAN LAADINTA/ MUUT SYYSKOKOUSASIAT
Laadittiin syyskokouksen esityslista
VALTAKIRJA HYRRÄ-PALVELUUN
Hyrrä-palveluun tarvitaan valtakirja, jotta Tanja voi asioida siellä hankkeisiin liittyvissä
asioissa.
Allekirjoitetaan valtakirja, jolla Tanja saa yksin hoitaa Maaseutuviraston ylläpitämän Hyrräjärjestelmään liittyviä hankehakemuksia, hankemaksatuksia ja muita hankkeisiin liittyviä
asioita omilla tunnuksillaan Kaustisen Pohjan-Veikkojen puolesta ja nimissä.
ULKOILU ON KIVAA -HANKKEEN TOIMINTA-AIKATAULU JA KUSTANNUSEURANTA
Hyväksyttiin suunnitelma hankkeen toteutuksesta. Ennen hankkeen aloittamista tarkennetaan
laskelmat ja rahoitussuunnitelmat sekä harkitaan ulkopuolisen rahoituksen tarve.
Tehtiin periaatepäätös, kuinka hankkeet hallinnoidaan myös jatkossa. Jos kyseessä on
yleisesti seuraa tai useampaa toimijaa koskeva hanke, hallinnoidaan se hallituksen alla, niin
että yksityisrahoitus tulee koko seuran budjetista. Jos kyseessä on esimerkiksi
kehittämishanke, jonka tulos koskee vain yhtä jaostoa, hankkeen yksityisrahoitusosuus
budjetoidaan ko. jaostolle.
Hankkeiden toteutus aloitetaan vasta, kun hankkeesta on saatu myönteinen tukipäätös ja
hallitus on antanut hankkeelle aloitusluvan. Kaikki hankkeiden hallinto ja laskutus kulkee
toimiston kautta ja toimenpiteet hyväksytetään toimistolla tai hallituksella tapauksesta
riippuen.
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SEURATUKIHAKEMUS
Seuratoiminnan kehittämistuki on haettavissa 12.11-14.12.2018 välisenä aikana. Ohessa
linkki opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille, josta saa lisätietoa tuen kohteista, ehdoista ja

hakemisesta. https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnankehittamistuki-seuratukiPäätetiin, että ei haeta seuratukea vuonna 2018. Suunnitellaan vuoden 2019 seuratuen haku
ajoissa.
MUUT ASIAT
Kartantekokustannukset: KP-V tekee Kaustisen kunnalle suunnistuskartat ja tekee radat, joita
koululaiset käyttävät suunnistuksessa. Keskusteltiin kuinka kunta korvaa karttojen teon
kustannukset. Keskustelemme Mailiksen kanssa asiasta torstaina 22.11 palaverissa.
Puheenjohtajuus 2019 – 2020: Sami on jättämässä seuran puheenjohtajan tehtävät.
Keskusteltiin kuka olisi seuran seuraava puheenjohtaja, halukkaita ei ilmennyt.

