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SEURATIEDOTE
Otamme käyttöön kuukausittaisen seuratiedotteen laadinnan, jotta pystymme parantamaan
viestintää jäsenistölle päin. Tiedote jaetaan joukkueenjohtajille, rahastonhoitajille seuran
nettisivuille, infokanavalle (facebook). Tarkoituksena on, että tiedote voidaan jakaa kaikille
pelaajien vanhemmillekin. Seuratiedote pitää sisällään ajankohtaisia asioita seuran arjesta,
hallituksen kokousten käsiteltävistä/käsitellyistä asioista sekä vuosikelloon liittyvistä aikatauluista.
Tiedote pyritään pitämään selkeänä ja ytimekkäänä. Asiat esitetään asiakohtaisesti ”ranskalaisilla
viivoilla” -tyyppisesti.
Ajankohtaista:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Joukkueet saavat joulukuun aikana varustepainatuksiin liittyvät koonnit ja laskut.
Varustetoimittajien kilpailutus aloitetaan. Sopimukset tulevat koskemaan tulevia kausia
(2019-2022).
SumUp korttimaksupäätteitä on seuralla 4 kappaletta ja joukkueet saavat lainata niitä
turnaustensa myyntipisteisiin.
Rahastonhoitajien koulutus on suunnitteille helmikuulle. Koulutuksessa käsiteltäisiin
maksuvalvontaa sekä laskutusta.
Valmentajien koulutukset ovat käynnissä Petri Tornin organisoimina.
Vakuutusyhtiöiden kanssa käymme neuvotteluja tulevan kauden harrastajien
lisenssivakuutuksista. Tarkoituksenamme on saada jäsenille edullinen kattava vaihtoehto
urheiluvakuutukselle koko seuraa koskevan yhteistyön merkeissä.
Seuralle on haettu avustuksia
o Hämeenlinna Kaupungilta matalan kynnyksen harrastetoimintaan
o Salibandyn tuki säätiöltä rahastoa varten, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisia
perheitä
o Salibandyliitolta eskarisäbään
o Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan tukea 14.12. mennessä
Erotuomarimaksut 31.12. mennessä pelatuista otteluista laskutetaan tammikuussa.
Seuran tilinumerot ovat muuttuneet Oma Säästöpankin toimesta. Vanhat tilinumerot
toimivat toukokuuhun 2019 saakka mutta uusille laskuille muodostunee jo uudet
tilinumerot laskuja tehdessä. Tilinumeromuutosten info ei ole ilmeisesti tavoittanut kaikkia
joukkueita.

Hallituksen kokoukset:
•
•

Seuralle teetetään jäsenkysely/tutkimus yhteistyössä HAMKin kanssa. Jäsenkyselyn
laatijana toimii opiskelija Anni Åkerberg yhdessä seuran kanssa.
Päätettiin ottaa käyttöön Visma PPG maksuvalvonta helpottamaan seuran kassavirtaa.
Maksuvalvonnasta ei aiheudu seuralle kuluja. Maksuvalvontaan liittyen työstetään vielä
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•

toimintamallia ja tästä tulee koulutukset rahureille sekä viestiä jäsenistölle myöhemmin.
Maksuvalvonnan käynnistyminen mahdollisesti toukokuun alusta.
Hallitus on luomassa kausimaksujen maksamisiin liittyvät pelisäännöt. Kausimaksujen
pelisäännöt koskevat kaikkia joukkueita, sairaspoissaoloja ja kesken kauden lopettamisia.
Hallitus esittää asiaa kirjattavaksi seuran sääntöihin vuosikokouksen yhteydessä.
Pelisäännöistä tulee erillinen oma liite.

Ote vuosikellosta:

LOKAKUU
• Seuran JoJo info
• Liitto vahvistaa alueellisten sarjojen otteluohjelmat, pelit käynnistyvät
loka-marraskuussa.
http://floorball.fi/kilpailu/alueelliset-sarjat/sisa-suomi/
• Kauden 1. Erotuomarilaskutus, laskutetaan 31.10. mennessä pelatut
ottelut
• Seuran valokuvaukset loka-marraskuussa, tarkempi joukkuekohtainen
aikataulu tiedotetaan lähempänä.
MARRASKUU
• Seuran jäsen- ja toimintamaksujen maksupäivä 15.11
kustannuspaikkasiirtona. Vahvista joukkueen toimihenkilö ja
pelaajamäärä seuralle 5.11. mennessä
JOULUKUU
• Kauden 2. Erotuomarilaskutus, laskutetaan 31.12. mennessä pelatut
ottelut
• Kansainvälinen pelaajasiirtoaika päättyy 31.12.
• Seurapäivä Elenialla

Marraskuu terveisin
Noora Lavonen

