Kaarinan Pojat ry – johtokunnan kokous 2/2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 16.11.2020
Paikka: Seuran toimisto
Osallistujat: Olli Tuominen, Mika Berg, Riikka Huhtaniemi (kohdasta 4), Ari-Pekka Immonen, Jussi Luotonen,
Tapio Reinvall ja Juha Tuominen (kohdasta 4)
Johtokunnan ulkopuolelta: Susanna Luotonen

1 § Kokouksen avaus
•

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30.

2 § Osanottajien toteaminen
•

Todettiin osanottajat, merkittynä yllä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
•

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja
•

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

5 § Talous
•

Puheenjohtaja Tuominen esitteli kauden 2021 budjettiseurannan. Koska tilikautta on takana vasta 2
viikkoa, ei seuranta ole täysin validi. Tulopuolen kriittisin kohta, toimintamaksut, on marraskuun jälkeen hieman yli budjetoidun.

•

Keskusteltiin siitä, miten ei tarkkaan voida määritellä, kattaako jokaisen valmentajan oma toiminta
omat palkkakulut. Tähän vaikuttaa ikäluokan koko, ikäluokalle määritellyt harjoitusmäärät ja muu toimintasisältö. Toiminta kuitenkin tässä kohtaa näyttää siltä, että taloudellista huolta ei ole. Myös esimerkiksi iltapäiväkerhotoiminta on tuottoisaa.

6 § Varusteasiat
•

Johtokunta keskusteli joukkueiden mahdollisuuksista myydä mainoksia seuran toimintamaksuun sisältyvään pelipaitaan. Tällä hetkellä joukkueille vapaita mainospaikkoja on ollut toisessa hihassa ja selässä
pelinumeron yläpuolella. Seuran tavoitteena on parantaa pelipaitojen kierrättämistä seuran sisällä.

•

Kaudesta 2021 lähtien mainoksia saa myydä kakkospeliasuun sekä muihin varusteisiin, myös mm.
shortseihin. Pelipaidan mainosmyynti on kielletty. Myydyt mainokset tulee hyväksyttää seuralla.

•

Tiedoksi: kun tilaa uuden paidan, tulee vanha paita palauttaa seuran toimistolle. Ennen varustetilauksen lähettämistä toimistolla tarkistetaan, löytyykö palautuneista paidoista sopivaa paitaa.

7 § Yhteistyösopimukset
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•

Käytiin läpi voimassa olevat, neuvoteltavat ja uudet sopimukset.

•

Keskusteltiin joululiitteestä.

8 § Fanituotteet
•

Varastoja olemassa olevista tuotteista täytetään. Mukeja ja jumppareppuja on tilattu lisää, kahvia tilataan joulumyyntiin. Sateenvarjot, pyyhkeet selvityksessä. Tarroja tulossa MailServicestä, mutta niistä
ei ole varmuutta, onko sellaisessa muodossa, että voi laittaa myös myyntiin.

9 § Edustusjoukkueet
•

Tavoitteena on selkeyttää seuran ja edustusjoukkueiden välistä tulojenjakoa koskien sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden sopimuksiin sisältyy paketteja sekä pääseuralta että edustusjoukkueilta. Puheenjohtaja Tuominen esitteli kauden 2020 osalta sisältöjä niin tulojen kuin menojen osalta.

•

Keskusteltiin tulojen jyvittämisestä ja seuran suorasta tuesta edustusjoukkueille.

10 § Seuran johtosääntö
•

Johtokunta käsitteli seuran johtosääntöluonnoksen. Luonnokseen palataan seuraavassa kokouksessa,
mihin mennessä myös palkatun henkilökunnan työnjaosta on sovittu tarkemmin.

11 § Muut asiat
•

Turku Energia on toimittanut heijastavia jumppapusseja. Pussit jaetaan KaaPon pelaajille loppuvuodesta 2020. Ikäluokat päätetään sen mukaan, kuinka paljon kasseja on jäljellä.

•

Aikuisten harrastefutis -seurakehityshanke on raportoitu Palloliitolle.

•

Express-kuvalta tilataan uusi Olavi Kuikka -kangas sekä Kaarina-turnauksen käyttöön roll-upeja.

•

KaaPo-talon takaseinältä puuttuvat valot kokonaan. Sinne myydään mainoksia, joten olisi hyvä saada
seinälle myös valot. Myös neuvottelutilan ja kerhotilan valoihin olisi hyvä saada lisäkatkaisijat väliovelle
tai vaihtoehtoisesti siirtää valot liiketunnistimen alaisuuteen. JT selvittää molempia.

•

Pääkentän nimen myynti etenee ja Kaarinan kaupungilta on saatu siihen lupa.

•

OKM:n seurakehitystuki on haettavissa 13.12. asti. Seura hakee tukea omatoimisen harjoittelun tueksi
tehtävän skilli-äpin koodaamiseen ja lanseeraamiseen.

17 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
•

Seuraava kokous ma 7.12.2020 klo 18.30

•

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi

POSITIIVISUUS │ LUOTETTAVUUS │ ONNISTUMINEN │ YHTEISÖLLISYYS

Kaarinassa 16.11.2020

______________________________
Olli Tuominen

______________________________
Susanna Luotonen
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