Kaarinan Pojat ry – johtokunnan kokous 1/2021

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 3.11.2020
Paikka: Seuran toimisto
Osallistujat:
Olli Tuominen, Riikka Huhtaniemi, Ari-Pekka Immonen, Jussi Luotonen, Tapio Reinvall, Mika Berg (kohta 11)
Johtokunnan ulkopuolelta:
Susanna Luotonen, Kristiina Lehtinen

1 § Kokouksen avaus
•

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

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 § Johtokunnan järjestäytyminen
•

Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Luotonen. Seuran sihteeriksi valittiin Susanna Luotonen.
Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Kristiina Lehtinen.

6 § Kokousaikataulu
•

Alustavan kokousaikataulun mukaisesti johtokunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti maanantaisin.

7 § Talous
•
Päätettiin hankkia Susanna Luotoselle pankkikortti seuran tiliin.
•

Lisäksi johtokunta myönsi nimenkirjoitusoikeuden toiminnanjohtaja Harri Laaksoselle. Puheenjohtaja
Olli Tuominen tekee muutoksen PRH:een.

8 § Fanituotteet
•

Päätettiin tilata joulumyyntiin 100 kpl erä suosittua KaaPo-kaffetta. S. Luotonen tekee tilauksen.

•

Päätettiin tilata Teamprintiltä kasvomaskeja (á 5,00 €). S. Luotonen tekee tilauksen.

9 § Varusteet
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•

Johtokunta päätti, että kaudella 2021 seuran virallinen peliasu on keltainen – mustat – keltaiset. Siirtymä tapahtuu luonnollisesti joukkueiden tarpeen mukaan.

•

Lisäksi on edelleen tarve keskustella pelipaitojen kierrätettävyydestä. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

10 § Muut asiat
•

Seuran johtosääntö tulee päivittää ja hyväksyä, jotta seuran toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia saadaan selkeytettyä. Johtosääntö on edellytys myös Laatujärjestelmän tasolle 4. Asiaan palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

•

Johtokunta keskusteli edustusjoukkueiden taloudesta ja seuran mahdollisesta tuesta edustusjoukkueille. Asiaan palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

•

Keskusteltiin lyhyesti, miten pääkentän nimen myyminen etenee. Asia on kaupungin käsittelyssä, puheenjohtaja Tuominen keskustelee asiasta kaupungin kanssa.

11 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
•

16.11. klo 18.30 seuran toimistolla.

•

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Kaarinassa 3.11.2020

______________________________
Olli Tuominen

______________________________
Susanna Luotonen
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