Pöytäkirja 6/2012

SEURANEUVOTTELUKUNTA
Aika

Tiistai 11.12.2012 klo 17:00

Paikka

Ouluhallin iso kokoushuone (2. kerros)

1. Kokouksen avaus
- todettiin läsnäolijat kiertävän nimilistan avulla
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2012
- Puheenjohtaja kävi sanallisesti läpi. Sihteerin tietokone, jossa pöytäkirja
on, oli edelleen huollossa.
4. Puheenjohtajan katsaus toimintavuoteen ja pystin jako
- Puheenjohtaja kertasi kuluneen vuoden toimia.
- PoPLin ja Kaupungin kanssa tehty Uuden Oulun kierros  yhteisiä
toimintamalleja
- Kasarmin salin ongelmat nyt ohi
- Puheenjohtaja muistutti Oulun Kaupungin nettisivujen olosta 
Seuraneuvottelukunnan pöytäkirjat tulevat aina sinne.
- Pystin sai ONS (Oulu Nice Soccer)
5. Liikuntaviraston ajankohtaiset asiat
- Matti Rautio esitteli
- Oulunsalon jäähallin remppa alkaa olla ohi, halli käyttöön 2.1.2013
- Kasarmi tullut käyttöön 4.12.2012 ja ollut kovassa käytössä
- Investointeja vuodelle 2013: Rannanperän Kiekonmajan kuntorata,
Huuhkajanpuiston tekonurmikenttä.
- Alle 18 – vuotiaitten maksuttomuus tulee säilymään uudessa Oulussa.
- Avustukset muuttuu, kaikki löytyy Oulun Kaupungin sivuilta.
- Suvi Helanen on kutsunut valtuutettuja ”liikuntapuolueen” perustamista
miettivään palaveriin.
6. Kamppailulajien kuulumiset
- Matti Tieksola kävi läpi
- Esitys herätti keskustelua
- Kamppailulajien toive: Joka vuotinen palaveri Liikuntaviraston ja seurojen
välille. Voitaisiin keskustella vuoroista ja seurat näkisivät toisiaan.
- Suurena huolen aiheena oli tilojen puute.

7. Uusi valtakunnallinen liikunta – ja urheilujärjestö Valo ry
- Esko Hassinen esitteli
- Esitys liitteenä
8. Seuraneuvottelukunnan kokoonpano 2013
- työryhmän esitys (Esko Hassinen, Jyrki Forsberg, Matti Tieksola, Juha
Haajanen ja Päivi Mikkola
- Esitys hyväksyttiin
- Listassa varaus voimistelun ”ihmiselle”. Esko Hassinen kysyy Anne
Martikaista.
9. Ilmoitusasiat
- Ei ollut
10. Muut asiat
- Mikä on seuraneuvottelukunnan mandaatti?
 Oululaisten urheiluseurojen ”ääni”
 yhteisesti vie kaupungin kanssa asioita eteenpäin
 lausuntoja uudelle Sivistys – ja kulttuuri palveluille, ns.
”asiantuntija”
- Salivuorojen käyttäminen tai niiden käyttämättä jättäminen?
 Vuoroilla ei ole aina käyttäjiä; Vuorot oikeaan käyttöön!
Jättämättä käytetyt vuorot tulee ilmoittaa, muuten tulee
isompi lasku vuorosta.
 Koulujen Sali työryhmä
11. Seuraava kokous
- maanantai 21.1.2013 klo 17:00 Uimahallin kokoushuone
12. Kokouksen päättäminen
18:43

Jyrki Forsberg
puheenjohtaja

Esko Hassinen
kokoonkutsuja

