JOUKKUEEN
VUOSIKELLO
Seuran
toimintakausi
1.6. – 31.5.

STEELERS

STEELERS
KESÄKUU

• Uusi toimintakausi alkaa
• Edellisen kauden tilinpäätös tulee suoraan Netvisorista, edellisen kauden laskutus tulee olla kunnossa 31.5.
mennessä.
• Toimintakertomus ja tulevan kauden talousarvio tulee toimittaa seuralle 10.6. mennessä
• Varmista, että joukkueella on rahaa sarjamaksuun ja kesäsalien maksuun, tarvittaessa lähetä pelaajille jo 1.
erän maksu.
• Kesäsalivuorojen maksujen kustannuspaikkasiirto 15.6.
• Sarjakarsintoihin ja sarjoihin ilmoittautumiset jatkuvat– varmista oman joukkueesi ilmoittautumisaikataulu
http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/
• Huom! Karsintamaksut ja sarjamaksujen ensimmäiset erät tulevat maksuun hetimiten ilmoittautumisen
jälkeen.
• Vapaa kansallinen pelaajasiirtoaika 1.6. – 30.6. (Vapaa siirtoaika = ilman vanhan seuran suostumusta). Huom!
Vastaanottavan seuran tulee varmistaa ettei pelaajalla ole suorittamattomia velvoitteita (esim. kausimaksuja
tms.) vanhaan seuraansa.
• http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
• Seuran omat kesäleirit kesäkuun alussa.

STEELERS
HEINÄKUU

• Seuran toimisto suljettu osan heinäkuusta, aukiolosta informoidaan jojoja lähempänä
ELOKUU

• Seuran vuosikokous pidetään elokuun toisella viikolla, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
• Seuran JoJo info, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
• Järjestä joukkueen vanhempain ilta (talousarvio, kausimaksu ja maksuerät, joukkueen toimihenkilöt, joukkueen
säännöt).
• Toimihenkilöiden (jojo ja rahastonhoitaja) sopimukset seuran kanssa kuntoon 31.8. mennessä.
• Sarjakarsinnat alkavat elokuun loppupuolella.
• Sarjoihin ilmoittautumiset jatkuvat– varmista oman joukkueesi ilmoittaumisaikataulu
http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/
• Huom! Sarjamaksujen ensimmäiset erät tulevat maksuun hetimiten ilmoittautumisen jälkeen.
• Rinnakkaisedustusten haku alkaa, tarkempi ohjeistus ja aikataulu oheisesta linkistä
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/rinnakkaisedustukset/
• Lisenssimyynti liiton sivuilta aukeaa ja vakuutuksia saa ostettua Pop vakuutukselta seurahintaan STEELEkoodilla
http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/lisenssit/

STEELERS
SYYSKUU

• Sarjoihin ilmoittautumiset jatkuvat– varmista oman joukkueesi ilmoittautumisaikataulu
http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/
• Huom! Sarjamaksujen ensimmäiset erät tulevat maksuun hetimiten ilmoittautumisen jälkeen.
• Talvisalivuorojen vkot 31-48 maksupäivä 15.9.
• Pallotyttö- ja poikavuorot edustusjoukkueiden peleihin, seura koordinoi jojojen kanssa
• pojilla C – E –(F) ikäiset , tytöillä B – E –ikäiset
• Liigamattotalkoissa mukana A-B pojat , myös muista joukkueista tarvittaessa apuja
• Pelaajasiirtojen kirjausmaksut nousevat 1.9.
• Rinnakkaispelaajamaksut nouset 23.9.
• Ilmoita joukkueesi pelaajat (nimi) ja matkapuhelinnumerot seuralle mobiili jäsenkorttia varten 15.9. mennessä.
• Sarjapelit alkavat edustusjoukkueilla.
• Toimitsijakoulutus syys-lokakuussa
• Varmista, että joukkueen pelaajilla on voimassaoleva lisenssi ennen pelien alkamista. Epäselvissä tapauksissa
voit kääntyä Noora Lavosen puoleen.
• Seurojen väliset farmisopimukset tehtävä syyskuun loppuun mennessä.

STEELERS
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

STEELERS
TAMMIKUU

•
•
•
•

Sarjamaksun 2. erä maksupäivä 20.1.
Talvisalivuorot vkot 49-17 maksupäivä 20.1. (hyvitetään edellisen veloituskauden peruuntuneet salivuorot)
Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy 16.1.
Rinnakkaisedustuksen hakuaika päättyy 20.1.

HELMIKUU

•

Valmentaja sopimusten teko alkaa, jatkuu kevään

MAALISKUU

•

Kauden 3. Erotuomarilaskutus, laskutetaan 31.3. mennessä pelatut ottelut

HUHTIKUU
•
•
•
•
•
•

Salivuorojen haku 15.4. mennessä, vuorotoiveet lähetettävä sähköpostilla toimisto@steelers-salibandy.fi
Rinnakkaisedustus päättyy 30.4.
Kauden 4. Erotuomarilaskutus, laskutetaan 30.4. mennessä pelatut ottelut
Seuran järjestämä turnaus G-F junioreille
Järjestä uuden joukkueen (seuraavan kauden joukkueen) perustamiskokous huhti-toukokuun vaihteeseen
Ilmoita seuran toimistolle joukkueesi palkittava pelaaja seuran päättäjäisissä. Nuoremmat joukkueet voivat ilmoittaa
peliryhmäkohtaisesti yhden pelaajan, joka palkitaan.

STEELERS
TOUKOKUU

•
•
•
•

•
•
•
•
•

HFT turnaus – E – C junioreille
Joukkueen toimihenkilöiden kilometrikorvaukset viimeistään 15.5. mennessä syötettävä Netvisoriin, jojon tulee
hyväksyä matkalaskut.
Avoimet saatavat ja maksut tulee huolehtia kuun loppuun mennessä kuntoon. Tsekkaa tilanne rahastonhoitajan kanssa.
Tilikausi päättyy 31.5.
Sarjakarsintoihin ja sarjoihin ilmoittautumiset alkavat. – varmista oman joukkueesi ilmoittautumisaikataulu
http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/
Huom! Karsintamaksut ja sarjamaksujen ensimmäiset erät tulevat maksuun hetimiten ilmoittautumisen jälkeen.
Varustehankinnat käyntiin seuraavaa kautta varten.
Talvisalivuorojen maksuhyvitykset (vkot 49-17) peruuntuneista salivuoroista siirretään joukkueiden
kustannuspaikoille.
Kauden 5. Erotuomarilaskutus, mahdollinen lisälasku / maksuhyvitys
Seuran päättäjäiset
Ilmoittautuminen Steelersin kesäleireille 31.5. mennessä

