Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous / pöytäkirja

Kokousaika
Kokouspaikka
Läsnä:

17.2.2020 klo.18.30
Kaustisen urheilutalo

SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: tarvittaessa 16.3.2020 klo 18.30, muuten kevätkokouksen yhteydessä
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
TALOUSTILANNE
Esitetään seuran raha-/taloustilanne kokouspäivän tilanteen mukaan.
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi
Päätös: Seuravastaava esitteli ajantasaisen taloustilanteen. Tilanne todettiin hyväksi.
TOIMINTAKERTOMUS
Liitteenä seuran toimintakertomus.
Päätösehdotus: Käydään jaostojen toimintakertomukset läpi ja tehdään tarvittavat
muutokset. Laaditaan hallituksen ja liikuntapalveluiden toimintakertomus.
Päätös: Laadittiin toimintakertomus seuravastaavan esityksen pohjalta. Käytiin läpi jaostojen
toimintakertomukset. Hyväksyttiin pienin muutoksin.
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
Päätösehdotus: Käydään läpi ja allekirjoitetaan vuoden 2019 tilinpäätös
Päätös: Käytiin vuoden 2019 tilinpäätös läpi ja läsnäolleet tilivelvolliset allekirjoittivat
tilinpäätöksen.
KEVÄTKOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: Kevätkokous pidetään maanantaina 23.3.2020. Ilmoitus Perhonjokilaakso
12.3, eli 10 päivää ennen kokousta. Laaditaan kevätkokouksen esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
LIIKUNTAPALVELUSOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖ
Liikuntapalveluiden tuottaminen-sopimus Kaustisen kunnan kanssa on voimassa tämän
vuoden loppuun. Sopimuksessa on määritelty optiovuodet 2021 + 2022. Optiovuoden
käytöstä sovitaan edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä molemminpuolisella
ilmoituksella. Myös molemmat optiovuodet voidaan sopia käytettäväksi vuoden 2020
ilmoituksella.
Päätösehdotus:
Päätös: Päätetiin ilmoittaa kunnalle, että olemme halukkaita käyttämään molemmat
optiovuodet 2021-2022

MAAKUNTAVIESTIEN JÄRJESTÄMINEN
Sami, Asko, Petri ja Tanja ovat käyneet ensimmäiset neuvottelut kunnan kanssa.
Neuvottelujen pohjalta on lähdetty luonnostelemaan sopimusta. Seuraava kokous asian
tiimoilta on 20.2.
Päätösehdotus: Tutustutaan sopimusluonnokseen
Päätös: Tutustuttiin sopimusluonnokseen ja keskusteltiin viestin järjestelyistä ja erityisesti
taloudesta. Päätetiin kysyä lisää tietoa Haapajärveltä ja Nivalasta, sekä Airilta. Luonnoksen
pohjalta jatkamme jälleen keskusteluja kunnan suuntaan.

SOPIMUS KUNNAN KONEIDEN KÄYTÖSTÄ
Maakuntaviestineuvottelujen yhteydessä neuvoteltiin talkoilla tehtävästä työstä mm.
liikuntapaikkojen hoidossa. Teknisen johtajan kanssa sovimme, että tehdään sopimus, jossa
määritellään koneet ja laitteet, jota seura voi käyttää. Moottorikelkan käytöstä on jo sopimus
olemassa. Muiden osalta tehdään sopimus. Samalla käytiin keskustelua siitä, että

ulkovarastoon uusitaan kaikki lukot, sellaisiksi, että avaimia ei voida kopioida. Tätä varten
Tanja on kysynyt jaostoilta, joita asia koskee
Hiihtojaosto: Moottorikelkka ja latukone. Latukoneen käyttöön vain nimetyt henkilöt. Pääsy
kaikkiin tiloihin, kaksi avainta. Lumetus
Jalkapallojaosto: yksi avain/joukkue (n 10kpl) kylmään varastoon ja kuuluttamoon. Maali- ja
kalkkikone, kompressori
Yleisurheilujaosto: Kaksi avainta kylmään varastoon ja kuuluttamoon, maali- ja kalkkikone
Suunnistusjaosto: Avain kylmään varastoon ja kuuluttamoon
Päätösehdotus: Keskustellaan, mitä asioita sopimuksessa tulee ottaa huomioon.
Päätös: Suunnistukselle lisätään moottorikelkka ja yksi avain Frisbeegolfille. Muutoin
hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
GUTZ SPONSORIKAMPANJA KEVÄT 2020
Gutz tarjoaa urheiluseuroille varainhankintamahdollisuutena sukka- ja alusvaatteiden myyntiä.
Vuosittain he valitsevat itse 50 seuraa, joille he tarjoavat normaalin myyntikampanjan lisäksi
sponsorisopimusta. Nyt he ovat valinneet meidät yhdeksi näistä 50 seurasta. Liitteenä on
yhteistyösopimus. Lisäinfoa kokouksessa.
Päätösehdotus: Päätetään lähdetäänkö seurana mukaan tähän kampanjaan. Jos lähdetään,
sovitaan toimintatavat.
Päätös: Ei lähdetä mukaan Gutz-sponsorikampanjaan
VUOSISUUNNITELMA 2020
Esiteltiin seuravastaavan tekemä vuosisuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on saada
yksinkertaisesti näkyviin seuran toimijoille oleelliset asiat. Tanja välittää jaostoille tietoa
vuosisuunnitelmasta ja pyytää jaostoja ilmoittamaan siihen tulevat tapahtumat ja mm
ajankohdat milloin mitäkin toimintoja on. Vuosisuunnitelma laitetaan Driveen tai muuhun
vastaavaan paikkaan, jossa se on jaettavissa sähköisesti.
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
MUSIIKKILUKION MUUTTOTALKOOT
Talkoiden tilanne ja tämän hetken tulot.
Merkittiin tiedoksi.
KUNTOPORRASHANKE
Pirityisiltä tullut myönteinen päätös kuntoportaiden rakentamiselle.
Merkittiin tiedoksi
SUUNNISTAJIEN KISAPAITA
Suunnistajat ovat suunnitelleet Trimtexin kanssa uuden kisapaidan. Paidat tulevat
suunnistajille kevään aikana ja he tilaavat niitä myös varastoon.
MUUT ASIAT
JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSI
Raviradalla ollaan suunnittelemassa järjestyksenvalvojakurssia. Selvitetään lisää, mitkä ovat
kustannukset ym, ja tarjotaan kurssia jollain muotoa myös seuran jäsenille.
URHEILUKENTÄN KIOSKI
Urheilukentän kioskikoppi on erittäin huonossa kunnossa. Keskusteltiin mahdollisuudesta
hankkia esimerkiksi kioskivaunu, joka olisi siirrettävissä myös muille kisapaikolle. Selvitellään
kioskivaunujen saatavuutta, yhteistyökumppaneita ja hintoja.

