Sport Club Hyvinkää ry
Sport Club Hyvinkää ry
Sääntömääräinen vuosikokous

Päivä:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 20.9.2017
Klo. 18.00
Martin koulun ruokala
Jani Ahola, Pekka Haukka-aho, Heli Kaarela, Marko Lahtinen, Maarit Pussinen, Jouni Jokinen,
Ville Hägglund, Johanna Saha, Aleksi Tikka, Tomi Laaksonen

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
o

puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00

2. Kokouksen järjestäytyminen
o

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Jani Ahola

o

Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Johanna Saha

o

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Pekka Haukka-aho ja Marko Lahtinen

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin kaksi viikkoa ennen
kokousta.
4. Äänioikeutetut jäsenet: Ahola, Haukka-aho, Kaarela, Lahtinen, Pussinen, Hägglund, Saha,
Laaksonen.
5. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
6. Jani Ahola luki seuran toimintakertomus kaudelta 2016 – 2017 luettiin kokouksessa.
Toimintakertomus todettiin totuudenmukaiseksi ja rehelliseksi. Toimintakertomus hyväksyttiin.
Toiminnantarkastajina toimivat Juha Anturaniemi ja Perttu Karivalo.
7. Johanna Saha esitteli kauden 2016 – 2017 tilinpäätöksen. Kaudella oli haasteita saamattomien
jäsenmaksujen takia sekä kaupungin seuratuen maksun viivästymisen takia. Seuralta jäi
saamatta jäsenmaksuja arviolta 2000 – 3000€.
Tilinpäätös hyväksyttiin.
8. Jani Ahola Seuran toiminnan tarkastus tilikaudelta luettiin kokouksessa. Toiminnantarkastajina
toimivat Juha Anturaniemi ja Perttu Karivalo.
9. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2016 – 2017
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10. Toimintasuunnitelmaan kaudelle 2017 – 2018 hallitus ei esittänyt muutoksia.
Keskustelua:
-

saako edullisella harrastusmaksulla laadukasta valmennusta

-

Joukkueiden välinen yhteistyö puute koettiin ongelmaksi.

-

Jokinen Jouni ehdotti, että aikuispuolelta palkataan valmennusapua junnuille.
Ehdotettiin myös seuratyöntekijälle maksettavan korvauksen maksamista
aikuispuolelta tulevalle valmennusavulle. Näin raha kiertäisi seuran sisällä.
Ongelmaksi koettiin vaihtuvat valmentajat; valmennus ei ole silloin laadukasta.
Valmentajien tulisi sitoutua koko kauteen.

-

Joukkueet voisivat palkata aikuispuolelta valmentajan. Tästä tulisi laatia
suunnitelma ja esitellä aikuispuolella.

-

Edustusjoukkueen valmennussopimukseen sisällytetään junnujen treeneissä
käyminen 1 -2 kertaa.

-

Kuluvalla kaudella alkavat valmentajien pienryhmät. Ensimmäiseen ryhmään
osallistuvat P10, P11 sekä P08. Ryhmää vetää P09 joukkueen valmentajat.
Valmentajat vetävät osallistuvien joukkueiden valmentajille treenit.

-

Dropout ryhmillä ei ole vetäjiä.

11. Seuran taloussuunnitelma kaudelle 2017 – 2018 käytiin läpi. Ennen taloussuunnitelman
hyväksymistä käytiin läpi kohdat 13 ja 14. Tulevan kauden tavoitteisiin lisättiin seuratason
sponsorin hankkiminen. Taloussuunnitelma hyväksyttiin.
12. Valmentajan / seuratyöntekijän palkkaaminen. Käytiin keskustelua seuratyöntekijän
hankkimisesta. Seuratyöntekijä hoitaisi juoksevia asioita, osallistuisi esim. kaupungin
järjestämiin tilaisuuksiin; edustaisi seuraa. Puheenjohtajalta ja taloudenhoitajalta siirretään
tehtäviä seuratyöntekijälle. Päätettiin varata rahaa budjetista seuratyöntekijän palkkaamiseen.
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13. Jäsenmaksu kaudelle 2017 – 2018. Hallitus esitti harrasteryhmien ja toimihenkilöiden
jäsenmaksun nostamista 60€ ja lisenssipelaajien jäsenmaksun pysymistä samana kuin edellisellä
kaudella 60€.
Jäsenmaksun nostamisesta äänestettiin. 1 ehdotus oli jäsenmaksun nostamista 100€. Korotusta
perusteltiin toiminnan kehittämisellä sekä budjettiin tulisi enemmän liikkuma varaa. Toinen
ehdotus oli jäsenmaksu nostaminen harrastajapelaajilta ja toimihenkilöiltä 60€ sekä
lisenssipelaajien maksun pitämisestä 60€.
100€ jäsenmaksu ei saanut kannatusta. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 60€.

14. Tiedottaminen ja uutisointi seuran sisäisesti että julkisesti
o

Jokaisen joukkueen tulisi tehdä uutisia joukkueista ja laittaa seuran Facebook sivuille.

o

Uutisoinnin tulee olla hyvänmaun mukaisia. Omia eikä muiden jokkueiden pelaajia ei
arvostella.

15. Muut asiat: Netwisor / Bampora
o

Uusia toiminnallisuuksia jotka tulossa Jopoxiin

o

Netwisorilla hoidetaan laskutus, rekontra sekä budjetti.

o

Bampora on seuratyökalu jolla hoidetaan esim. jäsenmaksulaskutus. Työkalussa on linkki
jolla ilmoittaudutaan seuratasolla joukkueeseen  jäsenmaksulaskutus automaattisesti.

o

Työkalut mahdollistavat myös perintätoimet
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16. Seuraava kokous
o

hallitus kutsuu tarvittaessa ennen seuraavaa sääntömääräistä vuosikokousta

o

Seuraava sääntömääräiseen vuosikokoukseen hallitus kutsuu kesällä 2018

o

Uuden hallituksen valinta 2018

17. Kokous päätettiin klo 19:55

Hyvinkäällä 23.9.2017

Jani Ahola

Johanna Saha

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Pekka Haukka-aho

Marko Lahtinen

Liitteet
-

toimintakertomus 2016 – 2017

-

tilinpäätös 2016 – 2017

-

toiminnan tarkastajien lausunto kaudelta 2016 – 2017

-

taloussuunnitelma kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018
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