Mynämäen Palloseuran vuosikello 2017





Joukkueiden tiliotteet seuran rahastonhoitajalle HETI niiden tultua!
Toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja budjetti seuran puheenjohtajalle 18.11 mennessä
Henkilökohtaisten vakuutusten selvittäminen (pyydä vakuutustodistus omasta vakuutuksesta)
Futsal –kausi alkaa



kevään salivuorot (Marja Katunpää)

Joulukuu
2016



Vuosikokous



Lisenssi- ja vakuutusmaksujen eräpäivä 31.12. Lisenssi- ja vakuutuskausi 1.1.–31.12.

Tammi
2017




Ilmoittautuminen piirisarjaan 8vs8 lisänimelliset sarjat ja 11vs11 15.1.17/31.1.17 mennessä.
Valmentajien ja joukkueenjohtajien palaveri
Toimihenkilöiden ilmoittaminen sihteerille

Helmikuu
2017



Maaliskuu
2017




Marraskuu
2016













Ilmoittautumiset piirisarjaan (muut sarjat) 12.2.2017/26.2.2017 mennessä.
Joukkueen + vanhempien pelisääntöjen laatiminen ja toimittaminen piiriin 31.3. mennessä
Joukkueiden omat turnaukset ilmoitettava johtokunnalle 28.2.2017 mennessä.
Ulkoharjoitusten aikataulut >Laurin Kht -vuorojen jakaminen/valmentajien ehdotukset.
Joukkueiden vanhempien palaveri (pelisäännöt, tuleva kausi)
Joukkueen pelaajalista sihteerille + toimihenkilöt excel taulukkona.
Seuran jäsenmaksu 10e (toimihenkilöt ja pelaajat) ja seuralisenssit 50 euroa (peritään joukkueiden tililtä
15.4.
VALMENTAJAT+JOJOT REKISTERÖITYY PELIPAIKKAAN!
Lasten leiri seurayhteistyönä liikuntahallilla?
Toimihenkilöiden ilmoittautuminen kevään piknik risteilylle (23.4.), jossa kehitetään seuran toimintaa

Huhtikuu
2017










Joukkueiden vanhempainpalaveri (otteluohjelmat, omat turnaukset ym)
Joukkueiden toimihenkilö piknik risteily 8.4.
Piirisarja alkaa
Mynpan sisäinen pelinohjaajakoulutus järjestetään Mynämäen liikuntahallilla.
E-valmentajakurssi Mynämäen liikuntahallilla.
Junnufutistapahtuma
Kunnan vuosiavustus haetaan. (Johtokunta)
JOUKKUEIDEN VALOKUVAUS 6.4. KLO 17 ALKAEN MYNÄMÄEN LIIKUNTAHALLILLA (Aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin)

Toukokuu
2017




Koko kunnan liikuntatapahtuma ke 10.5.17 klo 17-20 Mynämäen urheilukeskuksessa yhdessä osallistuvien
seurojen kanssa (Wirmo, Vesa, Isku, MynPa, WDG).
Piirisarjojen yli-ikäisyysluvat ja kaksoisedustusluvat koskien koko kautta tai kevätkierrosta 31.5.17 mennessä

Kesäkuu
2017






Syksyn salivuoropalaveri (Jatta Saari)
Maalivahtikoulu vuosina 2006-2010 syntyneille?
Koko seuran retki jalkapallo-otteluun. Lisätietoja myöhemmin.
Ilmoittaudutaan syyssarjoihin ja tehdään irtisanomiset sarjasta, ellei jatka syyskierroksella.

Heinäkuu
2017





Kesätauko
Piirisarja jatkuu heinäkuun lopulla
Piirisarjojen yli-ikäisyysluvat ja kaksoisedustusluvat koskien syyskierrosta

Elokuu
2017



Joukkueiden tiliotteet marraskuu-kesäkuu, seuran taloudenhoitajalle Kirsi Suomiselle 15.8. mennessä
(toimitetaan Tomille Mynämäen Liikuntahallille)
Futiskoulu 2006-2012 syntyneille ti 1.8. - pe 4.8.
Piirisarjojen yli-ikäisyysluvat ja kaksoisedustusluvat koskien syyskierrosta 2.9. mennessä.




Syyskuu
2017




Futsal -ilmoittautumiset (juniorit)

Lokakuu
2017







Seuran päättäjäiset ja palkitsemiset
Joukkueen päättäjäiset / vanhempainpalaveri (kauden kulku, tilinpäätös, seuraavan kauden budjetti)
Toimihenkilöiden päättäjäiset
jojopalaveri/rahastonhoitaja (mm. budjettiasiat, toimintasuunnitelma)
Toimintasuunnitelma ja budjetti toimitettava seuran puheenjohtajalle 31.10. mennessä.

Marras
2017






Henkilökohtaisten vakuutusten selvittäminen (pyydä vakuutustodistus omasta vakuutuksesta)
Futsal –kausi alkaa
kevään salivuorot
Seuran syyskokous (käsitellään mm. toimihenkilönimitykset, budjetti, toimintasuunnitelma)

Joulukuu
2017



Lisenssi- ja vakuutusmaksujen eräpäivä 31.12. Lisenssi- ja vakuutuskausi 1.1.–31.12.

Tammi
2018



Joukkueiden tiliotteet seuran rahastonhoitajalle (Kirsi Suomiselle) HETI niiden tultua. viim. 15.1.18
Toimitetaan Mynämäen liikuntahallille.
Toimintakertomus seuran puheenjohtajalle
Valmentajien ja joukkueenjohtajien palaveri
Toimihenkilöiden ilmoittaminen sihteerille






Helmikuu
2018






Ilmoittautumiset piirisarjaan (muut sarjat).
Joukkueen + vanhempien pelisääntöjen laatiminen ja toimittaminen piiriin
Joukkueiden omat turnaukset ilmoitettava johtokunnalle
Ulkoharjoitusten aikataulut >Laurin Kht -vuorojen jakaminen/valmentajien ehdotukset.
Joukkueiden vanhempien palaveri (pelisäännöt, tuleva kausi)

Maaliskuu
2018



Kevätkokous (käsitellään mm. toimintakertomus ja tilinpäätös)

-



Kokoonpano on jokaisen joukkueen lisättävä jotka ovat sarjassa.
Esteet kannattaa ilmoittaa Tasoon, esim. turnaukset, rippikoulupäivät yms tapahtumat.
valkoinen pelipaita ja mustat sukat käytetään 11 vs 11 peleissä

