
KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.                               Pöytäkirja 3 / 2017 -2018

Aika    Torstai 28.09.2017  klo 17.00
Paikka  Kouvolan keilahallin kokoustilat  

Läsnä   
            Aarne Timonen                     puheenjohtaja                                  3/3
            Ari Paananen                         jäsen/varapuheenjohtaja                 3/3
            Hannu Ahvenniemi               jäsen                                                3/3
            Ari järvinen                           jäsen                                                2/3
            Heikki Auvinen                     jäsen                                                2/3
            Erja Kallinen                         varajäsen/ (Nina Porvarin)              2/3
            Maarit Kotola                        varajäsen/ (Taina Kunnasludon)     1/3
            
Poissa
           Joni Oksanen                          jäsen                                                2/3
           Taina Kunnasluoto                 jäsen/sihteeri                                   2/3
           Kari Korte                              jäsen                                                1/3                  
           Nina Porvari                           jäsen                                                0/3
  

1. Kokouksen avaus

Kouvolan keilailuliiton puheenjohtaja Aarne Timonen avasi kokouksen ja 
toivotti johtokunnan jäsenet tervetulleiksi kokoukseen sekä esitti kokouksen 
sihteeriksi Maarit Kotolaa, varsinaisen sihteerin ollessa estynyt.   

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
   
     3.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

          Käytiin läpi edellisen johtokunnan kokouksen pöytäkirja, joka oli lähetetty
          myös sähköpostilla johtokunnan jäsenille. 
          Edelliseen pöytäkirjaan viitaten, kohta talousasiat, jossa luki SKL:n 
          ennakkomaksu 2000,00 € maksettu, selvennys, että SKL:n maksu tarkoittaa
          jäsen-rekisteröintimaksun ennakkoa.
          Kohta muut asiat, Kirsti Kiri-Lindenin esitys keskiarvon alentamisesta 
          tarkennettiin, kun hän on jo mm. keilannut n.30 sarjaa 2017 vuoden puolella, ei
          keskiarvoa voi alentaa. 
          Tämän kokouksen muissa asoissa tulee esille uudestaan toiminnan-tarkastajan
          rooli ja ehdotus liiton uusiksi säännöiksi. 
          Pöytäkirja hyväksyttiin näiden tarkennusten jälkeen.



     

      4.  Talousasiat
  
           Puheenjohtaja kertoi rahaa tilillä olevan n. 9000,00 €.

       5.  Saapunut posti

            Ptu Konsultointi Oy / IT-palvelu Varaani:n tarjous ja ehdotus kouvolakl.fi
            verkkosivujen uusimiseta. Hinta arvonlisäveroineen yhteensä 657,20€. 
            Verkkosivujen uudistamista käsittelevä ryhmä kokoontuu marraskuun 
            johtokunnan kokouksessa, ryhmän valitsee Joni Oksanen.
            Ptu:lta pyydetään esittely kokoukseen.

            Kilpailukutsu Veteraani miesten Liittomyllyyn Lahteen 4.-6.10.2017.
            Kilapailutoimikunta on varannut ajan torstaina 5.10.2017 klo 14.00.
            Kilpailutoimikunta on valinnut joukkueen, Heikki Laitinen, Mikko Isakow, 
            Juha-Matti Koivukoski ja Tapani Mikkonen.
            
             Kilpailukutsu Naisveteraanien Liittomyllyyn Taliin 6.10.2017. 
             Kouvolan keilailuliitto ei lähetä joukkuetta. 

            Raportti Talissa 26.8.2017 olleesta verkostoitumistilaisuudesta, johon
            osallistui Joni Oksanen. Joni teki raportin tilaisuudesta. Hyvä raportti ja
            dokumentit esiteltiin johtokunnalle.

             SKL:n Liittohallituksen kokouspöytäkirja 7/2017, on myös lähetetty
             johtokunnan jäsenille sähköpostissa ja on näkyvillä SKL:n nettisivuilla.

             Kouvolan kaupungilta on tullut kutsu seurafoorumiin Kouvola talolle
             16.11.2017.

             KymLi kutsu kokoukseen 28.9.2017, ei osallistuta. 

      6.   Kilpailutoiminta 

            Kilpailutoimikunta on nimetty kaudelle 2017-2018.
            Puheenjohtaja on Ari Järvinen ja jäsenet ovat Mikko Isakow, Aarne Timonen, 
            Joni Oksanen ja Niko Oksanen. Toimikuntaa voidaan täydentää tarvittaessa
            esim. naisedustajalla.
           
            Nuoten Liittomylly on 29.10.-5.11.2017 Riihimäellä, siihen pyritään saamaan
            mukaan ainakin yksi joukkue, kilpailutoimikunta valitsee joukkueet.
            Miesten Liittomylly on Lahdessa 29.10.-5.11.2017, kilpailutoimikunta
            valitsee joukkueet.



            
            Naisten Liittomylly on 4.11.2017 Tampereella, kilpailutoimikunta yhdessä
            naisten kanssa valitsee joukkueet.

            Oksanen Open 2017 erikoiskilpailu on päättymässä ja finaali on 1.10.2017,
            sen jälkeen suunnitellaan alkavaksi nuorille oma kilpailu.
            Kouvola Open alkaa nuorten kilpailun jälkeen ja loppuu itsenäisyyspäivänä.
            Nupin järjestämä erikoiskilpailu alkaa Kouvola Openin jälkeen.

            6.11.2017 tulee Kouvolaan SKL:n toiminnajohtaja Sami Järvilä pitämään
            koulutustilaisuuden asianosaisille kevään Seniorien SM-kilpailuun liittyen.

      7.   Juniori- ja koulutustoiminta

            Toimikunnalta ei ole tullut raporttia, mutta keskiviikkoisin junnuja on käynyt
            mukavasti. 
            Tarvittaessa ohjaajille pyritään saamaan lisää koulutusta.
            Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus tulee pitämään ohjaajille tilaisuuden
            keilahallille 16.10.2017.

      8.   Muut asiat

            Keskusteltiin  uusista Kouvolan keilailuliiton säännöistä ja käytiin läpi
            muutoksista sääntöihin. Vielä tehtiin tarkennuksia ja sääntöehdotus esitellään 
            syyskokouksessa hyväksyttäväksi.

            Syyskokoukseen mennessä tarkennetaan toiminnantarkastajien roolit ja 
            kokouksessa uudelleen valitaan henkilöt tarkastajiksi. 

      9.   Seuraava kokous
           
            Seuraava johtokunnan kokous pidetään 26.10.2017 klo 17.00  ja  sääntö-
            määräinen syyskokous klo 18.00.  

    10.   Kokouksen päättäminen 

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

           Aarne Timonen                                        Maarit Kotola
           puheenjohtaja                                          kokouksen sihteeri


