Pallokerho – 35 ry
Pöytäkirja
Aika
Paikka
Paikalla

Tiistai 09.10.2012, klo 17:00 – 18:52
Seuran toimisto, Savelantie 6, Helsinki
Teemu Jaronen, puh.joht.
Carita Nikkilä
Timo Asikainen
Markku Hynninen
Jukka-Pekka Soila
Kirsi Laurén, siht.

Poissa

Marko Salo

1.

Kokouksen avaus
Teemu Jaronen avasi kokouksen.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5.

Taloustilanne
Päivitettiin jäsenmaksutilanne.
Seura on tehnyt Samu Kosken kanssa työsopimuksen. Työsuhde on määräaikainen ja kestoltaan 2
vuotta. Työsuhde alkaa 1.11.2012. Kosken toimenkuvana on joukkuevalmennus ja PK-35 Vantaa
ry:n hallinnollisia työtehtäviä. PK-35 Vantaa ry maksaa osan Kosken palkkakuluista seurojen välisen
sopimuksen mukaisesti.
Tutustuttiin Liekki-lehden 2012 tilinpäätökseen. Budjettitavoitteesta jäätiin hieman.
Puheenjohtaja päivitti talousarvio-tilannetta koskien tulevaa kautta. Päätoimisten kanssa
talousarvion työstö jatkuu ja työryhmä kehittelee vastuualueidensa mittareita vielä ennen
syyskokousta.
Keskusteltiin alustavasti piirin/liiton sarjojen osallistumismaksujen siirtämisestä pois jäsenmaksun
piiristä. Tämä ratkaisu on yleistymässä useissa seuroissa, jolloin joukkueiden väliset sarjamaksuerot
olisivat oikeudenmukaisella tasolla toisiinsa nähden. Päätettiin, että muutosta ei tehdä vielä kaudelle
2013 koska joukkueiden budjetointi on jos osalla valmiina. Jatketaan keskustelua seuraavan kauden
osalta.

6.

Pihlajamäen tekonurmi
Todettiin, että vesisateet ovat myöhästyttäneet hieman aikatauluja. Keskusteltiin pitkän sivun
matalan aidan korottamistarpeesta. Päätettiin, että mahdollinen korotus tilataan keväällä 2013.

Päätettiin järjestää kentän avajaiset tiistaina 23.10.2012 klo 18:00. Sovittiin, että Marko Salo on
seuran virallinen edustaja tilaisuudessa.
Päätettiin, että kokous valtuuttaa puheenjohtaja Teemu Jarosen, Markku Hynnisen ja Marko Salon
pitämään uuden osakeyhtiön perustamiskokouksen.

11.

7.

Sopimukset
Tutustuttiin saatuihin työterveyshuolto-tarjouksiin ja päätettiin edetä neuvotteluissa yhden tarjouksen
antaneen osapuolen kanssa.

8.

Junioriapu
Todettiin, että Tammikuussa 2013 jaetaan näillä näkymin viimeiset avustukset joukkueille.
Toimintaan ei ole ilmaantunut uusia aktiivisia henkilöitä ja nykyisillä voimavaroilla toimintaa ei ole
edellytyksiä jatkaa.

9.

Palloliiton valmentajatuki 2013
Palloliitolla on menossa ”Jalkapalloseurojen laatujärjestelmäprojektin pilottivaiheen 2013-14 haku”.
Päätettiin, että valmentajatukea haetaan yhdessä PK-35 Vantaa ry:n kanssa. Samu Koski ja Toni
Leonoff käyvät alustavat keskustelut Palloliiton kehityspäällikön Henri Alhon kanssa tuen
hakemisesta.

10.

Muut asiat
Päätettiin kutsua sääntömääräinen syyskokous kasaan keskiviikkona 28.11.2012 klo 18:00
Pihlajamäen nuorisotalolla. Sitä ennen pidetään hallituksen kokous klo 17:15.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:52

