PIIRIHALLITUS 10/2013
PÖYTÄKIRJA
Aika

Tiistai 17.12.2013 kello 18.00

Paikka

Ravintola Amarillo, Mikonkatu 9, Helsinki

Osallistujat Kari Uotila
Kaj Wiander
Mikko Bergman
Seppo Koivuporras
Matti Kumpulainen
Harri Metsänen
Markku Sandström
Ari Siponen
Hans Stubbe
Leena Ståhl
Leena Neuvonen
Matti Räisänen
Eija Kakko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

estynyt

liittovaltuuston jäsen
piirijohtaja
sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.
Puheenjohtaja kiitti Matti Kumpulaista ansiokkaista hallitusvuosista ja luovutti hänelle
piirin standaarin hänen täytettyään 50 vuotta.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin lisäämällä kohta 10 jäsenasiat.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 9/2013 kokouksen pöytäkirja.
4. Katsaus
Varapuheenjohtajan johdolla kuultiin liittohallituksen kokouskuulumisia.
Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin piirijohtajakokouksessa esillä olleista liiton ja piirin sarjojen järjestelyvastuista. Todettiin, että asia olisi vaatinut laajemman keskustelun, mutta uudistus toteutettaneen lisäselvitysten jälkeen.
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä marraskuun kustannuspaikkaraportti estimaatilla.
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Päätettiin, että piirihallituksen jäsenten Isännän Ääni –seminaarin 2014 majoituskulut
Hyvinkäällä hoidetaan piirin puolesta.
6. Henkilöstöasiat
Varapuheenjohtaja esitteli valintatyöryhmän esityksen valmennuspäälliköksi. Päätettiin
valita esityksen mukaan. Muut henkilöstöjärjestelyt sovitaan alkuvuoden aikana.
Merkittiin tiedoksi, että aikaisemmin nimetty Teemu Laitila ei voi toimia piirin luottamusmiehenä, koska muu henkilökunta ei ole järjestäytynyt ja näin ollen luottamusmiestä ei voida valita.
Valtuutettiin piirijohtaja tekemään sisäisiä työnjakomuutoksia tarpeen mukaan.
Merkittiin tiedoksi liittohallituksen esitys Helsingin ja Uudenmaan piirien aluevalmentajaksi.
7. Ansiomerkkiasiat
Myönnettiin piirin standaari nro 43 Matti Kumpulaiselle.
8. Valiokunta- ja työryhmäasiat
Nimettiin Leena Neuvonen seurakehitysvaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2014.
Vahvistettiin kilpailuvaliokunnan päivitetty johtosääntö.
9. Liittovaltuuston kokous
Koivuporras kertoi liittovaltuuston kokouskuulumisia.
10. Jäsenasiat
Merkittiin tiedoksi FC W ry:n eroanomus. Päätettiin esittää liittohallitukselle eron myöntämistä, kunhan jäsenvelvoitteet on hoidettu.
11. Muut asiat
Keskusteltiin liiton tietohallintajärjestelmäasioista. Valtuutettiin piirijohtaja ja varapuheenjohtaja laatimaan kirjelmä liitolle.
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Koivuporras toi tiedoksi Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksen koskien kurinpidon päätöksiä ottelusta Lahen Pojat JS – Jalkapalloseura Stars.
Merkittiin tiedoksi liiton valitusvaliokunnan päätös koskien FC W:n jatkuvaa edustuskelvottomien pelaajien käyttöä.
Valtuutettiin kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja laatimaan liitolle kirjelmä rangaistus- ja
kilpailumääräysten muuttamiseksi.
Piirijohtaja toi tiedoksi liiton uuden logomallin. Päätettiin, että Uudenmaan piiri jatkaa
nykyisen logon käyttöä.
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Keskusteltiin piirin jäsenmaksun jaksottamisesta. Piirijohtaja selvittää yhdistyslain
mahdolliset määräykset asiaan.
Päätettiin kevään kokousajat: 23.1. kello 17.30, 20.2., 26.3. kello 17.00 ja kevätkokous
kello 19.00, 5.5. ja 12.6..

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia ansiokkaasta työstä ja toivotti hyvää joulua ja uutta vuotta,
päättäen kokouksen kello 22.30.

Vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri
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