PÖYTÄKIRJA

JOHTOKUNNAN KOKOUS 10/2018
Aika:
Paikka:

1.10.2018 kello 19
LUU-toimisto
Metallitupa, Lohja

Läsnä:

Julius Westerberg (vpj), Sara Davidsson, Jarmo Hollo, Jari Paananen, Iina Salminen,
Juha Heinänen (valmennuspäällikkö), Krista Alm (tiedottaja)
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KOKOUKSEN AVAUS
Varapuheenjohtaja Julius Westerberg avasi kokouksen klo 19.00.

02

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

03

TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi.

04

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka löytyy sähköisesti seuran
nettisivuilla.
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LOPPUKAUDEN TAPAHTUMAT
•

Kauden päättäjäiset (Toivonkatu 4)
◦ Palkinnot ja palkittavat: Juha H ja Julius W käyvät hankkimassa palkinnot.
Kiitoksien jakamista sovituille ohjaajille ja tapahtumien järjestäjille. Kahvia
pullaa ja mehua tarjolla, ehkä myös limsaa.
◦ Iltasaunan tarjoilu klo 17:30 – 20:30: LUU:n kesänmyynneistä on jäänyt
limsaa, sipsiä ja muuta, jota voidaan tuoda jakoon iltasaunan tilaisuuteen.
Salminen ja Paananen tekevät salaatit tilaisuuteen. LUU hoitaa makkarat.

•

Syyskokous 5.11.2018.
◦ Puheenjohtaja tekee kutsun vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
▪ toimintasuunnitelma
▪ talousarvio
▪ jäsenmaksun suuruus ja muut maksut
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▪ Johtokunnan valintojen valmistelu: alustavasti jatkamassa ovat:
Westerberg, Hollo, Paananen, Davidsson / uutena Krista Alm. Isoin
huolenaihe on saada laskutukseen (seuran koko rahaliikenne, mukaan
lukien palkat) jatkaja Merja Uusihongolle.
•

Kunniakierros (SUL sääntöjen mukaisesti)
◦ 8.12. klo 11 verryttely ja TalviJuoksuSarja.
◦ 29.12. klo 18 tanssit.
◦ Keräyksen organisointi sekä tapahtuman järjestelyt Julius W ja Ilkka K
johdolla.

•

Vanhempainillat
◦ 24.9. pidetty vanhempainilta ja tilaisuus mahdollisti lasten vanhempien
huolenaiheiden ja kehitysehdotuksien esiin tuomisen.
Keskeisimmäksi ’puutteiksi’ nostettiin tiedotus, lasten/nuorten tukeminen ja
ohjaus kisoissa valmennuksen toimesta (tai jos valmennusta ei ole paikalla,
niin vastuuvanhempien avulla). Lisäksi toivottiin info-kirjettä tms., jossa
tiedottaa uusille harrastajille keskeisimmät asiat
seurassa/harjoituksissa/kilpailuissa toimimiseen.
◦

06

Seuraava vanhempainilta 8.9. SM-urheilijoille.

MUUT ASIAT
•

•
•
•

Palomiesten SM kisat 11.6. ja siihen liittyvä tuki/apu LUU:lta. Noin sata
osallistujaa. Kisojen järjestämisestä saadaan korvaus, jonka suuruutta ei ole vielä
sovittu. Juha H selvittää toimitsijoiden määrän ja sen jälkeen johtokunta arvio,
voiko LUU järjestää kisat ja mihin hintaan.
Ohjaajien on seurattava ryhmissä kävijöiden aktiivisuutta ja läsnäoloa ja
tarkistettava, että laskutus täsmää kävijöihin. Minimissä pidetään edes
paperikirjanpitoa kävijöistä ja niistä kuva/tieto laskutukseen kuun lopussa.
LUU:n toimiston sähköpostin (toimisto@luusport.fi) seuranta ja välitys siirretään
Krista Almin hoidettavaksi lokakuusta lähtien.
Juha H ehdottaa Personal Best Cup -järjestelmää kaikille kilpaileville lapsille ja
aikuisille. Ideana on, että seurataan urheilijoiden kehittymistä ja ennätyksien
tekemistä noin 1-2 kk välein.
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•

•
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Juha H ehdottaa myös muita pieniä kisoja, jotka olisivat lähtökohtaisesti seuran
jäsenille, mutta tarvittaessa voidaan laajentaa seuran ulkopuolelle (kuten Heitto
Cup keväällä ja viestikarnevaali syksyllä). Juha H tekee näistä esityksen
seuraavaan johtokunnan kokoukseen.
Tulevista kisoista ja niiden hakemisesta pitää jatkaa keskustelua, mm. AMmaantiejuoksut (huhtikuun alku 2019) sekä SM-viestit 2022 (haku kesällä 2019) ja
SAUL PM-kisat 2020.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00
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