Kaarinan Pojat ry – johtokunnan kokous 3/2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Maanantaina 7.12.2020 klo 18.30
Paikka: Seuran toimisto ja Teams
Osallistujat: Olli Tuominen (toimisto), Mika Berg (Teams), Riikka Huhtaniemi (Teams), Ari-Pekka Immonen
(Teams), Mika Lehtonen (Teams), Jussi Luotonen (toimisto), Tapio Reinvall (Teams), Milla Säteri (Teams) ja
Juha Tuominen (toimisto)
Johtokunnan ulkopuolelta: Susanna Luotonen, Harri Laaksonen (kohdat 1-5)

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 kertoi lyhyesti taloustilanteesta. Ei mitään yllättävää kumpaankaan suuntaan, tilanne
hyvä.

5 § Henkilöstöasiat
•

Toiminnanjohtaja Laaksonen esitteli valmentajien työaikaresurssisuunnitelmat. Toimistohenkilökunnasta Susanna Luotonen ja Margit Hannula ovat 1/2021 alkaen töissä 80 % (SL) ja 60 % (MH) työajalla.

•

Joulun aika käytetään hyödyksi esim. tulevan vuoden leirien suunnitteluun sekä nykyisten toimintojen
dokumentointiin.

6 § Varusteasiat
•

Ei käsitelty.

7 § Yhteistyösopimukset
•

Käytiin läpi uudet ja neuvotteluvaiheessa olevat sopimukset.

8 § Fanituotteet
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•

Varastoa on kysyttyjen tuotteiden osalta täydennetty. Tuotetoiveena on esitetty KaaPo-pantaa sekä
KaaPo-sukkia. Joulukortteihin on toivottu KaaPon logoa. SL tekee raportin fanituotemyynnistä seuraavaan kokoukseen.

•

KaaPon Jouluolut 20 € / 4 pulloa. Myynti Pregon kautta.

9 § Edustusjoukkueet
•

Käsiteltiin miesten edustusjoukkueen budjettia. Johtokunta laati joukkueelle budjetin, jossa arvioituihin tuloihin nähden kulupuolta on karsittu tasapainoiseksi.

11 § FC Interin seurayhteistyöesitys
•

Puheenjohtaja Tuominen esitteli taustaa esitykselle. FC Inter, TuNL, PIF, PiPS ja KaaPo ovat tehneet
yhteistyötä Palloliiton SVOK-projektissa, jossa Mika Hemmilä on ollut seurayhteisön valmennuskouluttaja. FC Inter on kiinnostunut syventämään yhteistyötä seurojen kesken.

•

Johtokunta keskusteli esityksestä ja suhtautuu esitykseen osittain kriittisesti. Johtokunta näkee yhteistyön seurojen välillä tärkeänä, mutta haluaa olla tarkka siitä, missä muodossa yhteistyö toteutuu, jotta
se hyödyttää kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa.

11 § Muut asiat
•

KaaPo-talon akustiikka on huono ja äänet kuuluvat seinien läpi. Toimisto selvittää akustiikkalevyjen
mahdollisuutta.

•

Keskusteltiin siitä, onko seuran mahdollista tukea edustusjoukkueiden pelaajien työpaikkojen hankkimista. Osa-aikatyötä on tarjolla esimerkiksi Kaarinan kouluissa. Juha Tuominen ja Jussi Luotonen kyselevät kontakteiltaan.

•

Keskusteltiin pelaajien vakuutushankinnoista. 2010- ja nuoremmille hankitaan Palloliiton vakuutus,
2009-2001-syntyneille otetaan Fennian vakuutus.

17 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
•

Seuraava kokous ma 11.1.2021 klo 18.30

•

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Kaarinassa 7.12.2020

______________________________
Olli Tuominen

______________________________
Susanna Luotonen
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