Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous / muistio

Kokousaika
Kokouspaikka

15.6.2020 klo.18.30
Laavu / Ulkoilualueet
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: 17.8.2020 klo 18.30.
Päätös:Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
TALOUSTILANNE
Tilanne luvut ilmoitetaan maanantain tilanteen mukaan kokouksessa
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi
Päätös:. Merkittiin taloustilanne tiedoksi. Muistutettujen osalta vuoden 2020 muistutetuille
lähetetään sähköpostia, jossa pyydetään tarkistamaan seuralta tulleet erääntyvät laskut.
VAKUUTUSTARJOUKSET

Fennia
Omaisuusvakuutus
Toiminnan vastuu- ja oikeusturva
Työntekijävakuutukset ennakkopalkka 30 000
Talkoovakuutus
Ajoneuvot
Tapaturmavakuutus lapset / aikuiset

654,37

LähiTapiola
1065,82

878,28
66

85,38
90

1598,65

1241,2

Nykyinen
449,98
511,75
85,38
89,37
83,48
1219,96

Päätösehdotus:
Päätös: Pidetään vanhat vakuutukset voimassa
SEURAVASTAAVAN PALKAN INDEKSIKOROTUS
Liitteenä on yhteenveto neuvottelutuloksesta Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus
10.3.2020-31.1.2022, jossa määritelty mm. palkankorotukset tuleville vuosille.
Päätösehdotus: Valitaan valitsee keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän pykälän käsittelyn ajaksi
(seuravastaavan jääviys). Seuravastaavan palkka korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti
1,4%:n korotuksella 1.5.2020 alkaen. Toukokuun osalta korotus maksetaan takautuvasti
kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.
Päätös: Juho Viiperi valittiin tämän pykälän ajaksi pöytäkirjanpitäjäksi. Seuravastaavan
palkkaa nostetaan esityksen mukaisesti.
SEURAN STRATEGIAN LAADINTA
Minna Anttila on halukas tekemään osana opiskeluaan seurastrategian. Seuravastaava on
aloittanut keväällä tekemään toimintakäsikirjaa, jonka kokonaisuuteen strategian luominen on
tärkeää.
Päätösehdotus:
Päätös: Minna laatii seuralle strategian yhteistyössä Tanja ja muiden seuran toimijoiden
kanssa. Aikataulullisesti strategian luonnos esitettään hallitukselle seuraavassa kokouksessa,
ja siitä työstetään strategia valmiiksi toimintakäsikirjan rinnalla syyskokoukseen. Strategia ja
toimintakäsikirja otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.
PERHONJOKILAAKSOLIITE KESÄLLÄ 2020
Tulevana kesänä ei ole Moukarikarnevaalileiriä, eikä tätä myöten myöskään karnevaaliliitettä
julkaista Perhonjokilaakso-lehdessä. Perhonjokilaakso-lehti esitti, että julkaisemme kesällä
koko seuran liitteen, jossa kerromme mm seuran eri jaostojen toiminnasta yms. Liitteeseen
tuotamme itse materiaalin ja hoidamme mainosmyynnin.

Päätös 18.5.2020: Jaostot keskustelevat asiasta ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja
asiasta tehdään päätös kesäkuun kokouksessa.
Päätös: Emme lähde tekemään Perhonjokilaakso-liitettä
KUNTOPORTAIDEN PUUTAVARAN TARJOUKSET
Kuntoportaiden rakentamista varten on pyydetty tarjoukset puutavarasta Hankkijalta, KRaudasta, Svarvarsilta ja Riihimäkiyhtiöltä. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan ma 15.6 klo
12.00 mennessä. Kooste tarjouksista esitellään kokouksessa.
Päätös: Puutavara päätettiin ottaa K-Raudasta.
MUUT ASIAT
Latupohjien perusparannuksen suunnittelu on edennyt. Latukävely on pidetty ja siinä on käyty
läpi tarvittavia muutoksia. Maanomistajia on tiedotettu tulevista kunnostustöistä ja osan
maanomistajien kanssa on päivitetty olemassa olevia sopimuksia.
Maakuntaviestien järjestämissopimuksen neuvottelut keskeytyivät Koronan takia. Pyrimme
jatkamaan neuvotteluja kunnan kanssa mahdollisimman pian, jotta valmistelevat työt
päästään aloittamaan ajoissa, mm lunta on tehtävä varastoon jo tulevana talvena.
Keskusteltiin pallokentän nurmikon leikkuusta seuravastaavan loman ajalta. Tarvittaessa
palkataan leikkaamaan joku juniori. Minna Anttilalla on huoltorakennuksen avain loman
aikana.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Juho Viiperi kertoi, että naisten futsal-joukkueen liigassa pelaaminen tulee tarkoittamaan sitä,
että joukkue tarvitsee enemmän apua toimistolta erityisesti kotipelipäivinä.
KESÄN TULEVAT TAPAHTUMAT JA KILPAILUT
Haulikkoammunnan AM 27.6.2020
Suunnistuksen kansalliset 26.7.2020
SeuraCup osakilpailu Veteli 31.7.2020
Moukarikarnevaalikilpailu 1.8.2020

