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keskiviikko 9.3.2016 klo 18.30 – 21.50
Seuran toimisto
Mats Andersson pj, Päivi Vaara, Anne Hollfast, Päivi Lassila siht., Tuomas
Ollikainen, Juha Lundgren ja Pete Pasanen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:30.
2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 16.2.16 pöytäkirja
4. Ajankohtaiset asiat
4.1.Tullaan tutuiksi- tapahtuman yhteenveto
● Mats ja Päivi L päivystivät FC Viikinkien standilla Columbuksessa
esittelemässä seuran toimintaa ja jakamassa tietoa la 5.3. klo 11-14.
● Näkyvyydestä tuli kiitosta ja uusia, kiinnostuneita pelaajiakin kävi
tiedustelemassa joukkueista. Saimme myös arvokasta palautetta mm.
futisleikkistoiminnasta.
4.2.Hallin tilanne
● Juha Lundgren ja Marko Lahikainen käyneet liikuntaviraston Fröbergin luona
● hanke on edelleen käynnissä
4.3.Urlus- säätiö
● säätiö antanut luvan käyttää varoja tarpeen mukaan myös annettujen
ikärajojen ulkopuolella
● Urlus- säätiön tuen jakamisen periaatteista päätettiin pitää sähköpostikokous
4.4.Urhea
● Urhean pelaajille on tehty joukkue Jalkkikseen. Tarkoitus on saada sinne
harjoitukset ja muut tapahtumat.
5. Joukkueasiat
5.1.Ikäluokkatoiminta alkaa uudesta vuorojaosta. Pasi Hyyhö, Amine Rchidi ja Pete
Pasanen toimivat joukkueiden ikäluokkavastaavina.
Ikäluokkatoiminta on joukkueille maksutonta. Ikäluokkavastaava vastaa ikäluokan
toiminnasta ja on mukana joukkueiden harjoituksissa kerran viikossa. Kerran
kuukaudessa pidetään ikäluokkapalaveri.
Valmennuskoulutukset pyörivät, on luotu myös harjoitepankki.
Tyttöpuolella on Konnun kanssa sovittu yhteistyöstä. Taito- ja kykykoulu kerran
viikossa. Yhteinen kehitysohjelma 10-15 vuotiailla. Kerran kuukaudessa yhteinen
tehopäivä. Lisäksi seuran oma Taito- ja kykykoulu kerran viikossa.
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Pojille on talenttivalmennusta kerran viikossa. Lisäksi avoin taitokoulu kerran tai kaksi
viikossa.
Päätettiin hakea valmentaja/oppisopimusopiskelijaa tyttöpuolen valmennustehtäviin.
6. Jalkapallonurmi
●
●

●
●

Päätös kenttämaksuista siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Kenttävuokrat peritään
lähtökohtaisesti ajalla 1.5.-15.12., 34 viikolta (säävarauksella).
Tuomas osallistuu seuran edustajana Jalkapallonurmen hallituksen kokoukseen
hallituksen nykyisten jäsenten Lahikaisen ja Forsmanin kanssa ennen seuran
hallituksen seuraavaa kokousta.
Uuteen Jalkapallonurmen hallitukseen ehdotetaan: Juha Lundgren, Mats Andersson,
Anne Hollfast ja Päivi Vaara
Kentän uudet maalit (Mats) – asia jäi seuraavaan kokoukseen

7. Talouskatsaus
● käsiteltiin taloustilannetta
8. Siivouspäivä
● jäi seuraavaan kokoukseen
9. Seuran vuosikokous päätettiin pidettäväksi 26.4.2016 klo 18
10.Seuraava hallituksen kokous 6.4.2016 klo 17.30
11. Kokouksen päättäminen
● kokous päätetiin klo 21.50

Vakuudeksi
Mats Andersson
puheenjohtaja

Päivi Lassila
sihteeri

