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Puska Puttaajat Ry hallituksen kokous 01/2016

Aika
Paikka

Sunnuntai 10.1.2016, klo 15:00-17:00
Kylpylähotelli Peurunka (Peurungantie 85, 41340 Laukaa)

1. Avattiin kokous
2. Jäsenasiat
• Keskuteltiin jäsenasioista ja jäsenrekisteristä. Jäsenrekisteri on saatu haltuun otettua uudelle
hallitukselle jäsenvastaavan Minnan toimesta ja jäsensähköpostit on lähetetty kaikille vuoden
2015 jäsenille. Uusia jäseniä on myös tullut mukavasti jo nyt.
3. PRH muutos
• Nimenkirjoitusoikeudellisten vaihto tehty PRH rekisteriin
4. Pankkitiedot ajantasalle
• Seuran pankkina toimii jatkossakin Laukaan Nordea
• Tilinkäyttöoikeudet annetaan sekä Minnalle että Anitalle
• Minna ja Anita sopivat keskenään milloin käyvät pankissa (sen jälkeen kun PRH vahvistus nimenkirjoitusoikeuden vaihdosta on tullut)
5. www-sivujen tilanne
• Päivitetään seuran sivut ajan tasalle mahdollisimman pian.
6. Uudet yhteystiedot ja niiden ilmoittaminen
• Päätettiin luoda lista paikoista joihin yhteystiedot on ilmoitettu -> seuraavana vuonna helpompi
päivitys kaikkialle samalla kertaa kun uusi hallitus nimetään
7. Sähköpostiosoitteet
• Poistetaan pp@puskaputtaajat.com käytöstä ja muutetaan seuran www-sivuille seuran spostiosoitteeksi puheenjohtaja@puskaputtaajat.com
• Päätettiin vaihtaa salasanat kaikkiin seuran sähköpostiosoitteisiin
8. Salivuoro
• Sami on hoitanut Laukaan kunnan kanssa Vihtavuoren yläkouluun vuoron (sunnuntaisini klo
18:45-20:45)
9. Vuosikalenterin 1. version esittely
• Matti esitteli 1. version kaikille - todettiin että työstetään tältä pohjalta eteenpäin
10. TD paketti
• Matti valmistelee 1. version seuraavaan palaveriin
• Lisäksi Pauli pitää TD-ringissä oleville kisakoneen käyttökoulutuksen
11. Peurunka yhteistyö
• Kirjallinen sopimus vuodelle 2016
i. Majoituspaketit, ruokailut, muut edut
ii. Visa valmistelee sopimuksen Peurungan kanssa joka sitten allekirjoitetaan yhdessä
• Peurunka Pro Shop tilanne
i. Pauli ja Sami ottaa PP puolella vastuun Pro Shopin kiekoista ja mm. konsultoi Peurunkaa
kiekkojen tilaamisessa
12. Liittyminen liitokiekkoliittoon ja Kesliin?
• Keskutelimme yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa tulleen ehdotuksen mukaisesti liittymisestä liitokiekkoliittoon ja Kesliin.
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• Päätettiin liittyä KESLIn jäseneksi - Matti hoitaa asiaa eteenpäin
• Liitokiekkoliittoon voi kukin halukas jäsen liittyä yksilönä - seuran ei tarvitse siihen ottaa kantaa.
13. Muut asiat
• Certified Offial testistä on jo yksi kysely tullut
• Seura kustantaa myös tänä vuonna kaikille lisenssin omaaville halukkaille pelaajille sääntötestin
• Tuomas Turunen koordinoi tätä
14. Päätettiin kokous

Terveisin,
Matti Penttilä

