Keravan Pallo -75 Ry

Kokous:

Keravan Pallo -75 Ry:n johtokunnan kokous

Päivämäärä:

7.10.2019

Aika:

klo 18:33 – 21:08

Paikka:

Seuran toimisto

Osallistujat:

Juha Eskelin (pj.), Mika Hannonen, Satu
Lehmuskoski, Lassi Perkinen, Anssi
Ennevaara (saapui klo 19.30) ja Anna
Saarinen (siht.)

Vakioagenda
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Esityslistan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätösasiat
Tilannekatsaus
a. Hallinto, talous ja henkilöstö
b. Urheilutoiminta
c. Markkinointi ja viestintä
d. Tavoitteet ja mittarit
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättämine

Asialista
1. Kokouksen avaus
●

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:33.

2. Esityslistan hyväksyminen
●

Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
●

Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja.

4. Päätösasiat
●

Ei päätösasioita.

5. Tilannekatsaus
A. Hallinto, talous ja henkilöstö

Keravan Pallo -75 Ry

● Mika Hannonen esitteli elokuun jälkeisen taloustilanteen.
B. Urheilutoiminta
● TuPSin kanssa on sovittu, että A-YJ menee TuPSin alle, B-YJ tulee KP-75:n alle ja
T08/09 ei muodosta YJ -joukkuetta alkavalle kaudelle. TuPSille ehdotetaan
sopimusmuutosta yj:n aloittamisen osalta.
● Kaikkiin ikäluokkiin on saatu vastuuvalmentajat.
● Pidettiin tärkeänä pitää huolta B-ikäluokkaan siirtyvistä yj-pelaajista. Pohdittiin
haasteita ja mahdollisuuksia siirtymisen sujuvoittamiseksi. Sovittiin tiedottamisesta.
● Keskusteltiin, miten voitaisiin edistää tyttöfutista sekä oman seuran voimin että
yhteistyössä naapuriseurojen kanssa.
● Esitetään Keravan kaupungille kenttävuorohakujen aikaistamista.
C. Markkinointi ja viestintä
● Keskusteltiin uusista mahdollisista yhteistyökumppaneista ja siitä, mitä seura voi
yhteistyökumppaneille tarjota.
● Käytiin läpi tulevan Futisjunnulehden sisältöä. Sisällön tulee olla valmis 1.11.2019.
D. Tavoitteet ja mittarit
● Drivesta löytyy pohja tapahtumakalenterille.
● Keskusteltiin tulevan kauden toimintasuunnitelman sisällöstä.
● Seuran palautekysely lähetetään heti syysloman jälkeen ja päättäjäisissä palkitaan
eniten (lkm) siihen mennessä vastannut ikäluokka. Vastausaikaa marraskuun alkuun
asti.
6. MUUT ASIAT
● Vanhempainiltoja:
○ 21.10. P10
○ 22.10. klo 18:30 aloittavat ikäluokat (Lassi ja Mika osallistuvat)
○ 28.10. T10-12 (Mika ja Satu osallistuvat)
○ 30.10. P08 infotilaisuus (Juha osallistuu)
○ 20.11. P09 (Mika ja Juha osallistuu)
● Liikuntapalveluiden hakuaikoja:
○ Nuoren urheilijan stipendit 15.11. mennessä
○ Keravalainen liikkuja ja mitalit 15.10. mennessä
● Urheiluseurojen työpaja 7.11.2019 17:30-20:00 (Anssi osallistuu ja ehkä Juha)
● Ohjelmasta ja vastuista 25.10.2019 osalta.
17:00 syyskokous
17:30 -18:15 meet&greet IlariPro
18:15 - 19:30 päättäjäiset
● Lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen tukirahaston tuen hakuaika on 1.11.-1.12.2019.
● Tammikuun seurailta toimijoille 31.1.2020.
● Sovittiin, että toimihenkilöt ehdottavat ajankohtaa vuoden 2020 seurapäivälle.
7. Kokouksen päättäminen
●

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:08

