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1. Välitilinpäätös, joukkueiden tilinpito, tilittämättömät seuramaksut, matkalaskut
ja jäsenrekisterit
Toimittakaa materiaali välitilinpäätökseen (touko-elokuu) toimistolle 15.9.2016 mennessä.
Tästä lähetetty erillinen viesti rahastonhoitajille.
HUOM! Muistakaa laittaa aina kaikki tositteet talteen ja liittäkään ne tilinpitomappiin. Joka ikisestä ostosta ja myynnistä täytyy olla tosite. Muistakaa jättää itsellenne myös laskukopio lähetetyistä
laskuista, sponsorointilaskuista tms. Jos ei ole laskua, tuloste sähköpostikeskustelusta tms. riittää.
Jos on tullut uusia pelaajia joukkueeseen ja olette saaneet seuramaksun, tilittäkää maksut seuran
tilille viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muistakaa laittaa viestiksi joukkueen nimi ja mahdollisesti pelaajan/pelaajien nimet.
Kaikista matkakululaskuista tulee toimittaa kopio toimistolle elokuun loppuun mennessä osoitteella seurakoordinaattori@pari.org
Päivitetyt jäsenrekisterit (mikäli ette ole juuri toimittaneet), joissa näkyy seuramaksun määrä maksettuna, tulee toimittaa myös toimistolle viimeistään elokuun loppuun mennessä osoitteella seurakoordinaattori@pari.org .

2. Toimintasuunnitelma ja budjetti (talousarvio) 2016-2017 + talven harjoittelu
Valmistautukaa ja suunnitelkaa, montako kertaa haluatte harjoitella talven aikana/vko.
Lähettäkää toimistolle toimintasuunnitelmanne ja budjettinne 16.9.2016 mennessä.
Toimintasuunnitelma ja budjetti ovat joukkueen pohja, joka tulee esitellä vanhemmille vanhempainpalaverissa. Toimintasuunnitelma on myös pohjana esim. talven Vehkahallin vuoroja jaettaessa!

3. Gutz-info
Seura tarjoaa jälleen mahdollisuutta osallistua Gutz-tuotteiden myyntiin.
Keväällä toteutettu kampanja oli menestys ja nyt toivotaankin vähintään yhtä suurta osanottoa.
Syyskampanjan aloitus pidetään PaRin toimistolla torstaina 8.9.2016 klo 18.00. Ilmoita joukkueesi
tulosta Minnalle, seurakoordinaattori@pari.org 31.8.2016 mennessä.
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4. Kioskivaraukset syksy 2016
Mikäli joku PaRin joukkueista haluaa pitää kioskia oman pelitapahtumansa aikana Palokan liikuntapuistossa, tulee siitä tehdä ilmoitus PaRin kioskilistaan VIIKKO ennen pelitapahtumaa.
Kioskivuorot ovat varattavissa syyskauden viimeiseen peliin saakka (1.10.2016).
Kioskivarauksen ohjeistus ja linkki varauslistaan tässä

5. Talven salivuorojen avaimet
Jos on vielä palauttamatta viime talven salien ja liikuntahallin avaimia, ne on palautettava toimistolle tai toimiston postilaatikkoon välittömästi.

6. Toimiston työntekijöissä muutos
PaRin nuorisopäällikön, Aleksi Leinon, tie vie nyt muualle. Hän on lopettanut työskentelyn PaRissa.
Aleksin toimet tullaan jakamaan toimistossa Tonille ja Minnalle. Työnjaosta ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin. Aleksin s-postiin lähetetyt viestit välittyvät tällä hetkellä Minnalle. PaRilaiset kiittävät Aleksia hienosta työpanoksesta ja toivottavat onnea ja menestystä jatkoon!

Tsemppiä loppukauteen!
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