Pärnu jk Hoolekogu koosolek 08.12.2016.

Argo Kruusmägi, Aive Oeselg, Andrus Aarna, Raiko Lehtsalu, Andres Õunap, Jaan Ratnik,Tõnis
Vare, Rasmus Maalinn.
Puudus Uku Kuusk.
‐tippspordi aasta edetabel 2. koht ettekanne Argo
‐lapsevanemad on aktiviseerunud.
‐toodi välja vajadus kaasata vanemaid lapsi abitreeneriteks. A.Õunap .Maalinn.
‐A.Õ. kaasata treenereid teistest klubidest näiteks Stefan 200 eur päev
‐Aarna tuleks ära kasutada näiteks Keit i kogemusi noorte õpetamiseks.küsimus millal seda
teha.
‐A.Õ. tuleks ka treenereid arendada läbi külalistreenerite kutsumise.
‐Argo lubas neid ettepanekuid kaaluda ja teha ettepanekuid.
‐suvel võiks kutsuda ka suurtele poistele näiteks treeneriks Stefani. Maalinn arvas, et võiks oma
treeneritele maksta. Teised arvasid, et see ei tee neid paremaks.
‐Argo lubas mõtelda ja teha ettepanekud ning esitada need hoolekogule.
‐Võistluste osalemise kulud 2016. lubas Argo saata meili peale.
‐võiks teha järgmise koosoleku veebruar 2017. Arutada PSK eelarvet. Raiko sõnul on ka selliseid
JK liikmeid, kes ei ole huvitatud laste spordi toetamisest.
A.Õ. Kas on talvise 2017 (2016 jäi laager ära) välislaagri korralduse kohta mõtteid küsimus
Argole ja Raikole. Argo arvas; laager tuleks korraldada 3 nädalat enne hooaega. Argo lubas teha
arvutused.
‐Aive tõi välja akadeemia laagrite ajakava tähtsuse. Arutati, kus teha laagrit ja millal. Argo ütles,
et plaan on ja saadab küsimustiku lapsevanematele seda kinnitas ka Raiko. Ilmselt ei õnnestu
kõigile koos teha (vanemad ja nooremad) A.Õ. pakkus välja Garda regatiga ühinemise, kuid Argo
arvas et see ei sobi kuna samal ajal Zoom8 võistlused ja treenereid ei jätku.
‐ A.Õ. pakkus välja nii opakatele kui laseritele Garda, kuna seal on soe ja tuul on garanteeritud.
Argo oli arvamusel ,et Sloveenia on parem valik.
‐Treenerite ettevalmistamise kohta nende arvamused.
Tõnis arvas ,et vaja on raamatupidajat muidu Argo aeg läheb kogu aeg laua taga istumise peale.
‐A.Õ. võiks kaasata lapsevanemaid et vähendada treenerite admin. koormust.
Andrus tegi ettepaneku ,et keegi lastevanematest teeks hooaja alguses mingi tabeli millal
regada ja millal maksta. Kuna on olnud hilinemisi regamisega. Lapsevanemad lubasid aidata.
‐Argo ütles, et on mingi süsteem väljatöötamisel. Hoolekogu ootab resultaate
‐Andrus rääkis paadi ostust hollandist.
Räägiti paatidesse heaperemeheliku suhtumise küsimustest.Paatide kasko kindlustusest.
Kindlustused liiga kallid. Saime Fevale uued mastil ja roolid.
A.Õ. ettepanek koondise laste pealt kindlustusmaksu mitte võtta. Andrus arvas, et see võiks nii
olla koondise nimekirja alusel. Argo arvas, et need võiks teha avalduse.
Argo oktoobri seisuga 54 last. Laste arv on segane.
Koosolek salvestati ja protokolli koostas A.Õunap salvestuse alusel

