Voimailuseura Bodonos ry / Voimailujaosto

Pöytäkirja – voimailujaoston kokous
Aika ja paikka: 21.12.2017 klo 19:00 – 20:00
Osallistujat:
-

Antti Seppälä (pj ja sihteeri)

-

Juha Kukkonen

-

Juhani Tossavainen

-

Janne Lehtonen

Poissa
-

Pekka Niiranen

-

Markku Liimatainen

-

Raimo Turunen

Edellisen kokouksen pöytäkirja
-

Ei käsitelty

Kokouksen päätökset
-

Käsiteltiin vuoden 2017 jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ja päätettiin julkaista ne
avoimeksi bodonos.fi:ssä.
o

-

-

-

Jäsen tyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella päätettiin, että jatkossa
voimailujaoston kokousten pöytäkirjat julkaistaan bodonos.fi:ssä

Päätettiin vuoden 2018 punttikouluista
o

Keväällä järjestetään aikuisten punttikoulu 1.3.2018 alkaen torstaisin klo 17:00 –
18:00. Kurssin kesto on 8 viikkoa ja hinta 150€.

o

Syksyllä järjestetään lasten punttikoulu. Tarkempi aikataulu päätettään myöhemmin.

Päätettiin kevään kansallisista kilpailuista City-salilla
o

13.1.2018 SuperTotal (anottu painonnostoliitosta)

o

10.3.2018 Kansalliset (anotaan painonnostoliitosta)

Päätettiin vuoden 2018 voimailujaoston vastuuhenkilöistä. Vuoden 2018 voimailujaoston
kokouksiin kutsutaan nimetyt vastuuhenkilöt ja muita jäseniä erikseen sovittaessa.
Voimailujaostolle voi tehdä aloitteita käsiteltäväksi kirjallisesti osoitteeseen
bodonos.voimail@gmail.com
o

Puheenjohtaja: Antti Seppälä

o

Kilpailuvastaava: Raimo Turunen

o

Punttikoulu: Janne Lehtonen

o

Alle 17-vuotiaiden vastuuvalmentaja: Juha Kukkonen

o

17-23-vuotiaiden vastuuvalmentaja: Antti Seppälä

o

Aikuisten vastuuvalmentaja: Pekka Niiranen

o

Viestintä ja markkinointi: Antti Seppälä

Voimailuseura Bodonos ry / Voimailujaosto
o

Uutiset ja nettisivut: Jorma Seppälä

o

Liittoyhteistyö painonnosto: Antti Seppälä

o

Liittoyhteistyö voimanosto: sij. Antti Seppälä (päätettiin tiedustella Sampo Mälkiän
halukkuutta)

o

Tuomaritoiminta: Raimo Turunen

o

Talous: Juhani Tossavainen

o

Jäsenrekisteri: Antti Seppälä

o

Huvitoimikunta: Kaisu Pärnä

-

Hyväksyttiin 2017 toimintakertomus käsiteltäväksi yhdistyksen johtokuntaan.

-

Hyväksyttiin aloite huvitoimikunnan perustamiseksi ja nimettiin Kaisu Pärnä
vastuuhenkilöksi. Huvitoimikunnalle ei määritelty erillistä budjettia vaan rahoitus päätetään
tapahtumakohtaisesti voimailujaostossa tai yhdistyksen johtokunnassa.

Muut esille tulleet asiat
-

Todettiin, että Antti Seppälä on tiedustellut Keravan kaupungilta City-salin jatkon tilanne.
Kaupungin liikuntatoimen vastaus on, että City-sali jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa
niin pitkään kuin tilat ovat kaupungin käytössä. Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa /
päätöksiä.

-

Todettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään vuoden 2018 leiritystä

Seuraavan kokouksen ajankohta
-

Su 25.2.2018 klo 11:00 – 12:00

Liitteet
1. Voimailujaoston toimintakertomus 2017
2. Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

