Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous / esityslista

Kokousaika
Kokouspaikka

16.11.2020 klo.18.30
Urheilutalo
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.35
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Lisätään muihin asioihin latuasiat ja lauantaityöt
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: 18.1.2021 klo 18.30.
Päätös: 7.12.2020 klo 18.30
TALOUSTILANNE
Saatavalista esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Katsotaan saatavalista läpi, onko aiheettomia laskuja ja päätetään muiden
osalta jatkotoimenpiteistä. Merkitään rahatilanne tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
KORONAKATSAUS
Koronan osalta tilanne Soiten alueella ei ole muuttunut. Olemme edelleen perustasolla ja
samat suositukset ja rajoitukset ovat voimassa. Olemme järjestäneet sekä aikuisten että
junnujen toimintaa normaalisti. Turnauksien ja pelien suhteen on tullut joitakin siirtoja.
Tapahtumia on pidetty erityisjärjestelyin. Altistumisia tai tartuntoja ei ole tullut seuran
toiminnassa.
Edellisessä kokouksessa tehtiin päätös, että kinkkubingoja ei järjestetä marraskuussa ja
joulukuun osalta päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi ja päätetään, järjestetäänkö kinkkubingoja
joulukuussa.
Päätös: Koronatilanne merkittiin tiedoksi. Bingoa ei järjestetä loppuvuonna 2020.
SEURAN TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA
Laaditaan seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Käytetään pohjana seuran
kehittämiskyselyn tuloksia ja seuran strategiaa.
Päätös: Hyväksyttiin jaostojen osalta toimintasuunnitelmat. Hallituksen osalta viilataan tekstiä
ja palataan seuraavassa kokouksessa.
TALOUSARVION LAADINTA
Koko seuran osalta talousarvion laadinta. Hallitus teki oman talousarvion edellisessä
kokouksessa ja jaostot ovat toimittaneet omansa toimistolle.
Päätös: Yleisurheilujaoston talousarvio palautetaan jaostolle käsiteltäväksi. Salibandyjaoston
on toimitettava talousarvionsa välittömästi. Muiden jaostojen osalta hyväksytään talousarviot.
SYYSKOKOUKSEN AIKA, PAIKKA JA ESITYSLISTA
Päätös: 17.12.2020 kello 18.30, Urheilutalolla. Laadittiin syyskokouksen esityslista.
SYYSKOKOUKSESSA PALKITTAVAT
Päätös: Päätettiin syyskokouksessa palkittavat. Keskusteltiin, kuinka palkitseminen olisi
mahdollisimman tasapuolista eri lajien välillä. Lajiliitojen välillä on eroja, milloin kisat saavat
SM-kisastatuksen. Kilpailut ovat kuitenkin SM-kilpailuihin verrattavia. Samalla keskusteltiin
myös stipendien jaon perusteista ja mahdollisuudesta kaikille lajeille. Päätettiin tehdä
linjaukset stipendeistä ja palkitsemisen perusteista osaksi toimintakäsikirjaa.

MUUT ASIAT
SEURATUEN HAKU AUKI 16.11 – 18.12.2020
Päätös: Tanja luonnostelee hakemusta seuraavaan kokoukseen. Pohjalta koulutus,
vapaaehtoisten kannustaminen ja huomioiminen, yhteisöllisyys.
SEURAVASTAAVAN LOMAT TALVI 2020/2021
Lomatoiveet: 15-17.12.2020, 28-30.12.2020, 17-19.2.2021, 1-3.2021 yhteensä 14
lomapäivää.
Päätös: 14-16.12.2020, 23-29.12.2020, 17-19.2.2021, 1-3.3.2021
LATUJEN KUNNOSSAPITO TALVELLA
Päätös: Kunta päivystää latuja vain joka toinen viikonloppu, joulun aikaa ei ole
latupäivystystä. Askolle ja Petrille tehdään kunnan kanssa sopimus, että saavat käyttää
latukonetta tarvittaessa. He voivat ajaa latuja, jos he ehtivät.
LAUANTAITYÖT FUTSALPELIEN AIKAAN
Päätös: Keskusteltiin lauantain töistä Futsalin liigapelien aikaan. Koronarajoitukset ja
erityistoimet aiheuttavat lisätyötä tapahtumiin, joten tekemistä on seuravastaavalle. Työstä
aiheutuneet tunnit saa pidettyä vapaana pääsääntöisesti viikon kahden kuluessa.
BINGON MUISTAMISET
Päätös: Bingotoimikuntaa muistetaan esimerkiksi ostokortein. Kutsutaan Urheilutalolle
torttukaffille joulukuussa.
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI -HANKE
KUNTOPORTAIDEN LOPPURAPORTTI JA MAKSATUSTIEDOT TOIMITETTU
PIRITYISILLE
TARKISTETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.
Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.54

