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Aika	5.3.2008 klo 18.30 – 21.00
Paikka	Urheilutalon kahvio
Läsnä	Anna Warséll 	pj.
	Anne Lamminen
	Anna Rintanen
	Petri Asikainen
	Sari Ahvenjärvi
	Katja Rikkonen
	Sari Koivunen
	Aira Aaltonen	siht.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua vierailivat Satakunnan Pesiksen Mikko Virtanen ja Hämeen Pesäpallon Jouni Laitinen kertomassa ensi kesän Satakunnan ja Hämeen aluesarjatoimintojen yhdistämisestä.


Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Kuljetusmaksut
Peli- ja harjoitusmatkojen osalta päätettiin kyytirahan suuruus, joka kerätään AINA, mikäli jaoston/joukkueen toimesta ei järjestetä yhteiskuljetusta. Kyytirahan suuruus on alle 100 km:n edestakaisilta matkoilta 3 euroa, 101 - 200 km:n matkoilta 5 euroa ja 201 - 300 km:n matkoilta 7 euroa. Pidemmiltä matkoilta kyytirahan suuruus päätetään tapauskohtaisesti. Kyytirahan kerää kuljettaja. Mikäli hän haluaa tehdä ajon talkooperiaatteella, kyytiraha kerätään ja tilitetään jaoston tilille.

Pelaajamaksut
Pelaajamaksuiksi vuodelle 2008 päätettiin
▪ F -ikäisillä pelaajamaksu 35 €, sisältää osallistumisen yhteen sarjaan 
▪ E – C -ikäisillä pelaajamaksu 50 €, sisältää osallistumisen yhteen sarjaan
▪ B -tytöt ja ykköspesis pelaajamaksu 95 €.
Saman perheen kolmas lapsi saa alennusta 50 %, neljäs ja sitä seuraavat 100 %.

Piikkarien piikit
Joukkueenjohtaja myy piikit ja huolehtii niiden laskutuksesta. Seura hankkii myytävät piikit.

Pesäpalloliiton kärkietenijähanke
Kärkietenijähanke on seuran kehittämishanke, josta anomus tehty. Tarja Tittonen on nimetty yhteyshenkilöksi.


						./..
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Tuomarikoulutuksesta sopiminen
Päätettiin, että viikolla 14 seuran oma sääntökoulutus, jonka viimevuotiset pitäjät pitävät. Tilaisuus on avoin kaikille. Tästä sääntökoulutuksesta halukkaat saavat mennä tuomarikoulutukseen, jonka pitoaika sovitaan myöhemmin. Nuorisotuomarikorttilaisille pidetään käytännön harjoitus.

Muut asiat
► Päätettiin, että ensimmäinen varustetilaus tehdään 27.3. mennessä.

► Päätettiin, että järjestetään vain yhdet jakotalkoot. Eniron luettelon ja Ruoveden kesäesitteen jakotalokoot 4.4.2008. Pesislehti laitetaan postin jaettavaksi..

► Päätettiin, että kahvilaput pitää olla myytynä ja nimilistat toimitettuna Sannalle 17.4.2008.

► Päätettiin, että joukkuekuvaus on maanantaina 14.4.2008 klo 16 alkaen.

► Anna Warsell ilmoittaa kaikki joukkueet sarjoihin. Annalle täytyy joukkueiden toimittaa ilmoittautumislomake täytettynä.

► Kuoppala Pohjanmaan Pesiksestä vierailee jossain vaiheessa jaostossa.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Seuraava kokous ke 26.3.2008 klo 18.30 alkaen Urheilutalolla.


	Pöytäkirjan vakuudeksi
	


Anna Warséll		Aira Aaltonen
puheenjohtaja		sihteeri



