PARSPORT UUTISET

S

eura on saanut kokoon uuden
hallituksen, osin vanhoja jäseniä
sekä monta uutta jäsentä ja puheenjohtajan. Uuden hallituksen tavoite
on kehittää seuraa ja pitää toiminta
sellaisena että jääharrastaminen on
tulevaisuudessakin mahdollista. Mutta...
Jos aloitetaan huonoista uutisista ja
sitten vasta ne hyvät uutiset. Huonoina uutisina on seuran talous, olemme

reilusti pakkasella mm. jääaikojen
maksuista halliyhtiölle ja niistä selviämiseen olemme pyrkineet kehittämään toimintamallia, jolla saadaan
kaikki maksettua ennen uuden kauden
alkua. Jotta ei mennä jokaisen jäsenen lompakolle on ajatus, että kioski
toiminnasta saatuja varoja ei jaettaisi
joukkueille vaan niillä hoidettaisiin
maksamattomia maksuja. Tämä päätös

S-bonuksella rahaa seuralle
Monilla perheillä käytössä oleva S-bonus on kätevin tapa tukea
seuraa. S-ryhmä jakaa bonusta niin kotitalouksille sekä myös
samalla seuralle, jos vain käy liittämässä S-korttiin myös Paraisten
Sportin tiedot. Huomioitavaa on, että liittäminen ei vaikuta omien
bonuksien kertymään millään tavoin. Bonusta seura saa kotitalouden saamasta bonusmäärästä 5%. Esim. jos asiakasomistajaperhe
saa bonusta 40€/kk eli yhteensä 480€/vuosi, niin seura saa tällöin
24€ tukea TOK-yhtymältä.
Rekisteröinti tapahtuu kätevästi täältä:
https://www.tokseurabonus.fi/ilmoittaudu/

Mainoksia hallin seinälle
Tärkeänä varainkeruuna on laita- ja seinämainokset, joita saa mieluusti myydä. Mainokset on jaettu 1 neliön ja 2 neliö kokoihin, saa
toki isompiakin. Jatkossa 1x1m maksaa 300€, joka sisältää painokustannukset. 2x1m maksaa 600€, sisältäen painokustannukset.
Mahdollisten sponsoreiden löydyttyä hallituksen jäsenet auttavat
mieluusti käytännön asioiden toteutuksessa! Jatkossa mainos-sopimukset kiertävät seurahallinnon kautta, niin sopimusteknillisesti
kuin rahavirtojen osalta. Seura siirtää kulujen varauksen jälkeen
sponsorirahat sponsoritavalle ryhmälle. Käytännössä uuden mainoksen perustamisen jälkeen jää 1m2 neliön mainoksesta tällöin
ryhmälle 200€ ja 2 m2 mainoksesta 400€.

Seurayhteistyössä mukana
Seurayhteistyössä on mukana monta yritystä: Sports Gym, jossa
isoimmat pelaajat 13-vuotiaasta ylöspäin saavat vuosikortin
puoleen hintaan. Fysio Gym tarjoaa hieronta ja muita fysiopalveluja lähellä ja hyvällä ammattitaidolla ja josta seura saa jokaisesta
Parsport seuran jäsenen maksamasta palvelusta 10% seuralle.
Jääurheilupuolella on Sport Service, josta saamme alennusta
tuotteista sekä seura bonuksen ostoista. Sieltä saa myös golf- ja
muita välineitä, joista bonusta kertyy.
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koskisi nyt tätä kautta, jotta talouskriisistä selvittäisiin eteenpäin.
Hyvinä uutisina on että halliyhtiö on
luvannut, että jatkossakin saamme seurana edullista jääaikaa hallista. Siksi on
hyvä että saamme maksettua rästit pois.
Seuran talous kun saadaan kuntoon ja
toimintatavat kaikille joukkueille yhdenmukaisiksi on sen jälkeen toiminta helpompaa kaikille -nyt ja tulevaisuudessa.

Seuran tilit
Ålandsbankeniin
Seuran rahaliike siirretään Ålandsbankeniin, jolloin
seuran rahastonhoitajalla on mahdollisuus nähdä
joukkueiden sekä emoseuran tilit. Siirto tapahtuu
kuluvan kauden jälkeen. Jokaisesta joukkueesta
yhdelle luodaan tunnukset tilille, josta hän saa hoidettua maksuja.

HOT SPOT-by Partel
Partel on luomassa halliin HotSpotin joka helpottaa
netin käyttöä hallissa.

Maksa Mobile Pay:llä
Hallin kioskissa sekä luistinten teroituksessa voi
maksaa pian Mobile Paylla, joka helpottaa maksamista
nykyaikana kun käteistä ei aina ole mukana.

TIEDOKSI
Jäähallin jää sulatetaan viikolla 14, jonka jälkeen on
mahdolllista pelata hallissa rullakiekkoa koko kesän,
sen tuntihinta on tänä vuonna 20€. Vuoroja on mahdollista varata, kun saadaan matto asennettua. Hieno
mahdollisuus kehittää luistelua jäätauon aikana!
Seuran nettisivut uusitaan tämän vuoden aikana,
jolloin jatkossakin jokaiselle joukkueelle ja taitoluistelijoille tulee omat sivut.
Jäähallin seinälle, jossa on ilmoitustaulu, tulee
lähiaikoina digitaalinen infotaulu, jossa saadaan
mainostettua tapahtumia ja informoitua kaikkia
hallissa liikkujia.

