Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous / Pöytäkirja

Kokousaika
Kokouspaikka

19.8.2019 klo.18.30
Kaustisen urheilutalo
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Seuraava kokous maanantaina 16.9 kello 18.30
TALOUSTILANNE
Merkittiin tilanne tiedoksi. Tanja lähettää paperilaskut muistutetuille ja ottaa yhteyttä huomautettuun.
SEURAVASTAAVAN PALKAN INDEKSIKOROTUS
Palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %
suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan
päättämällä tavalla. Työnantajan päättämän erän suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin
kuuluvien kuukausipalkkaisten työntekijöiden tammikuun 2019 kuukausipalkoista luontoisetuineen.
Päätös: Seuraavan palkanmaksun yhteydessä lisätään palkkaan 1,6% indeksikorotus takautuvasti,
huhtikuun alusta lähtien.

TOIMISTON AUKIOLOAJAT 1.9.2019 ALKAEN
Keväällä päätettiin toimiston aukioloajoiksi ma-to klo 9-15 elokuun loppuun asti.
Päätösesitys: Syyskuun alusta toimiston aukioloajat ma – ke 10 – 16, to 12 – 18 pe suljettu.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

SUUNNITTELUVAELLUS
Esitetään KepLille seuraavia päivä 28.9 tai 26.10. Vaellukselle ovat tervetulleita kaikki
seuratoiminnassa mukana olevat. Hallituksen jäsenet valmistelevat seuraavaan hallituksen kokoukseen
asioita vaelluksella pohdittaviksi.
ULKOILU ON KIVAA -HANKKEEN TILANNE
Juha ja Pasi kertovat tilanteen, missä vaiheessa toteutus on.
Frisbee-radan lasku on tullut, joten ensimmäinen maksatus haetaan mahdollisimman pian.
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi.
Päätös: Kuluvalla viikolla alkaa latujen raivaus. Seuraavalla viikolla Erkki Rauma tulee tekemään
kaivuutöitä sähkölinjan alta. Tanja toimittaa kuntaan Juha Torpalle kartan uudesta ladusta, koska se ei
kunnan päätösten mukaisesti kuulu kunnan hoidettavien latujen piiriin.
Frisbeeradan rakennus on hyvässä vauhdissa, kuluvalla viikolla tehdään kaivinkonetöitä ja tämän
jälkeen päästään tekemään loput tarvittavat työt. Rata saadaan suunnitelmien mukaan valmiiksi
syyskuun loppuun mennessä.

FESTIVAALILEIRINNÄN JA KAHVION TULOT JA TULOJEN JAKO
Festivaalileirinnän tulot jaetaan jaostoille esitetyn taulukon mukaisesti.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
MUUT ASIAT
SM-viestit tilannekatsaus. Kaustiselta on saatu tarvittava määrä toimihenkilöitä. Ylivieskan päässä
järjestelyt etenevät aikataulussa. Mainosmyynti ei ole edennyt aivan toivotulla tavalla, joten budjettia on
jouduttu muokkaamaan. Nyt on budjetoitu viesteille 30 000 € tulosta.
Tanja on joutunut olemaan ennakoitua enemmän mukana järjestelyissä Krista Palolan irtisanoutumisen
myötä.
Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi
Tilannekatsaus seuravastaavan työaikakirjanpitoon. Kaikkia ennen lomia kertyneitä ylitöitä ei ole saatu
pidettyä pois. (heinäkuun loppuun kertyneet ylityöt 121,5 tuntia)
Päätös: Tanja esittää seuraavaan hallituksen kokoukseen suunnitelman ylitöiden pois pitämiseksi.

Jaostojen yhteiset harjoitukset syksyn aikana
Päätös: Alkuun hiihtojaosto ottaa kopin maanantaisin järjestettävistä kestävyysharjoituksista, jotka ovat
avoimia kaikille urheilijoille lajista riippumatta.
Esitettiin toiminnallista kuntopiiriä, jossa vetovastuu vaihtelee jaostojen kesken
Päätettiin selvittää kuntorappusten rakentamista Kaustiselle, hyppyrimäen kalliolle tai laskettelurinteelle
esimerkiksi.
Vuoden 2020 tapahtumat, polkujuoksu/multisport.
Päätös: Pohdittiin mahdollisuutta järjestää polkujuoksutapahtuma, ilman ajanottoa, festivaaliviikolla
esimerkiksi yövaelluksen yhteyteen. Kreetan kierrosta ei järjestetä.
Pallohallihanke, ensimmäinen tapaaminen viikolla 34. Kaustiselta on mukaan pyydetty Pasi A ja Tanja.
Ensimmäinen tapaaminen työryhmällä 21.8.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Urheilukentän ja pikkukentän jalkapallomaalit (ei isot) ovat vaarallisia eivätkä täytä nykyisiä
turvallisuusmääräyksiä. Päätettiin tehdä asiasta kirjelmä Kaustisen kunnalle, jossa pyydetään
huomioimaan uusien turvallisten maalien hankkiminen kunnan vuoden 2020 budjetissa.

