
       Mäntsälän Urheilijat / Jalkapallojaosto / 

JORY 11.1.2012

Agenda/MEMO (4 sivua)

1. Palloliiton vieraat: Seurakehityshanke, Seurayhteistyö, Päätoimisen palkkaus
Taneli haaran johdolla käytiin läpi näiden otsikoiden tarkennuksia. MU lähtee mukaan Alueellisen seuratoiminnankehityshankkeeseen.MU tähtää omarahoitteisen, päätoimisen valmentajan palkkaukseen kaudelle 2013. Toimintamaksujen korotuksestasovitaan keväällä 2012 ja tiedotetaan viim.elokuussa 2012. Alustava rekrytointi alkaa keväällä 2012.(Tutor avustaa)

2. Seurayhteistyöhanke: Mu-ReipasSeurayhteistyökilpailutuksen seurauksena on ilmennyt ongelmia Kuusysin puolelta. Kupiainen laatii tekemänsä ja jakelemansa muistion pohjalta reklamaation Kuusysin toiminnasta piirin johdolle. (Taustalla keskustelut Kuusysin ja piirin johdon kanssa) Hyväksytys joryllä ensin.Fc Reippaan kanssa sovittiin sopimuksen laatimispäivä, jonka yhteydessä päästään käytännön toimiin yhteistyön kehittämiseksi.Reipaan kyky/taito ryhmiin kartoitetaan MU:n pelaajat eri ikäryhmistä samalla.
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3. Tutor-hakemusTurorhakemus on tehty ja päätös saadaan lähiaikoina.Toiminta alkaa maaliskuun alusta, osittain jo tammikuussa 2012. Tutorina toimii Reipaasta Marko Honkanen.Kustannukset vuositasolla Mu:lle tukien jälkeen 1500-2000 €.
4. Päätoimisen henkilön palkkaukseen valmistautuminen (tavoite 2013)Tukien hakeminen syksyllä 2012. Seurakehityshankkeen yhteydessä. Rekry keväällä Tutorin avustuksella.Kupiainen osallistuu mahdollisesti hankeklinikoihin.
5. Vuoden 2012 kokoontumiset ja JOJO-tapaamiset 

Ohessa: Liite Jyrkille tiedotusta varten.
Kommentoikaa

6. Valmentajasopimukset ja koulutukset (d+e 2012 kevät 
Mäntsälässä)Tutorin johdolla kaikki Mu:n valmentajat käyvät läpi D ja e kurssit. (Ne joilla niitä ei ole suoritettuna).Valmentajasopimukset laaditaan keväällä 2012.

7. Sarjailmoittautumiset (dl.15.1.2012)Tehty, kokouksen tarkistusten perusteella.Edustusjoukkue luopuu sarjapaikasta.
8. VarustetilannePaula laatii ohjeet varustekäytännöistä ja jakelee ne joukkueiden johdolle
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9. Valmentajatilanne+valmennuslinjan läpivientiValmentajia tarvitaan lisää 4-10 kpl.Ville vastaa valmennuslinjan kehittämisestä yhdessä Tutorin kanssa. Asia tiedotetaan joukkueiden johdolleennen kesää ja käydään läpi joukkuekohtaisesti Tutorin toimesta.
10. Mu:n TstotilaMikko selvittää milloin MU JJaoston toimisto voisi siirtyäKeskuskentän huoltorakennuksen kioskitilaan-
11.  Uusi naisten harrastejoukkuePerustettu ja toiminta alkaa keväällä.
12. Talousvastaavan perehdytys ja käytännötReijo selvittää sekä MU emoseuran talousvastaavanaloitusajankohdan. Henkilö on sama joka vastaisijaoston talouskäytännöistä ja kirjauksista.Perehdytys Toukon ja Reijon toimesta?
13. Jaoston omat web-sivut aukeavat keväällä 2012Jyrki vastaa hankkeesta.
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14. Tulevia hankkeita ja haasteita-Koulu- ja päiväkerho yhteistyö.-Harrastesarja kouluyhteistyönä.-Yhteinen MU/Reipas tapahtuma kaikille jaostolaisille.Kevät 2012?-Valmentajarekryt?
15. Päätavoitteet 2012-Tutor ja seurakehityshanke.-Valmentajasopimukset ja koulutukset sekä rekryt-Talousvastaava ja käytänteet.-Varusteohjeet.-Pohjatyöt päätoimisen palkkaamiseen-Seurayhteistyön käynnistäminen.
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LIITE: 

EHDOTUKSET ja kommentit kaikilta:)?

JORYN Kokouskalenteri 2012 kevät22.2 KE klo 18.00 Expert kokoustila22.3 KE KE klo 18.00 Expert kokoustila25.4 KE klo 18.00 Expert kokoustila23.5 KE klo 18.00 Expert kokoustila
JOJO Kokouskalenteri 2012 kevät

Vastuuvalmentajat Kokouskalenteri 2012 kevät

7.3 KE klo 18.00 Expert kokoustila9.5 KE klo 18.00 Expert kokoustila
Kun tarkistettu ja hyväksytty tiedotetaan jaoston web-sivulla.
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