
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            
                HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 7 / 2018 – 2019

Aika     Maanantai 25.3.2019 klo 17.00
Paikka  Kouvolan keilahallin kokoustilat

Läsnä: Aarne Timonen             puheenjohtaja                         7/7
Ari Paananen                varapuheenjohtaja/jäsen         6/7

                   Kari Korte                     rahastonhoitaja/jäsen             7/7
           Nina Porvari                  jäsen                                       7/7
                   Taneli Montonen           jäsen                  7/7
                   Kimmo Järvinen            jäsen                                      5/7

Maarit Kotola                sihteeri/jäsen                          5/7
                   Ari Järvinen                   jäsen                                       3/7
                   Hannu Ahvenniemi        jäsen                                      6/7 

1.      Kokouksen avaus
Kouvolan keilailuliiton hallituksen puheenjohtaja Aarne Timonen avasi 
kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 

         
2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja
                         Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
                         Pöytäkirja on lähetetty aiemmin sähköpostilla hallituksen jäsenille.
                         Pöytäkirja hyväksyttiin.

                4.      Talousasiat
                         Rahastonhoitaja kertoi taloudellisen tilanteen, rahaa tilillä on 3561,21€.
                         Ankkapurhan kulttuurisäätiölle laskutus sopimuksen mukaisesti 500,00€,
                         toukokuuhun mennessä.

                 5.     Saapunut posti
                         - SKL liittohallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2019. 
                         Pöytäkirjan mukaan kokouksessa keskusteltiin mm. mitä etuja SKL 
                         jäsenyydestä voisi saada, jotta liittyminen olisi houkuttelevampaa. 
                         Päätettiin tehdä kysely jäsenistölle (liitoille).
                         Veteraanimiesten ja naisten liittomyllyt ovat toistaiseksi avoimesti 
                         haettavissa veteraanivaliokunnalta.



                         Naisten liittomyllyt järjestetään jatkossakin Tampereella.

                         Farmisopimuksiin on tehty muutos, sopimuksen 14 päivän käsittelyaika 
                         muutettiin 7 vuorokauteen ja pöytäkirjaotteista luovutaan. 
                         Sääntömuutokset tulee voimaan ensi kauden alusta 1.7.2019 alkaen.
                         Kilpailujen pelitapaan tehtiin myös höllentävä päätös. 
                         Yksinkeilaaminen sallitaan, kunhan keilaajan tulos on todennettavissa
                         kilpailun päättymiseen saakka (tuloslaskimien raportti). Tulos tulee
                         myös hyväksyttää keilahallin henkilökunnalla. Sääntömuutos tulee
                         voimaan ensi kauden alusta 1.7.2019.
                         
                         - KymLi tapahtumakalenteri huhti-toukokuu 2019, tapahtumat ovat kaikkille
                         avoimia, toiset ilmaisia ja toiset maksullisia.

                         - Kouvolan kaupungin Nuorisojärjestöjen ja nuorisopalveluiden
                         yhteistapaaminen 21.3.2019 klo 18.00-20.00. Aiheena avustukset.
                         Valitettavasti liitostamme ei kukaan ehtinyt, mutta sihteeri ilmoitti yhteys-
                         henkilö Esko Lavoselle pahoittelut.

                6.      Kilpailutoiminta
                         Menossa on K-Supermarket Kankaro 2019 erikoiskilpailu, ajalla 11.2.-
                         30.3.2019. Loppukilpailu on sunnuntaina 31.3.2019 klo 12.00.
                         Menossa on myös Tonnikisa, ja kisa on suunnilleen puolessa välissä.

                         Kouvolan Keilailuliiton mestaruuskilpailut pidetään 1.4.-26.4.2019.
                         Viimeinen kilpailuerä on perjantaina 26.4.2019 klo 12.30.
                         Loppukilpailut sunnuntaina 28.4.2019 klo 12.00. 
                         Kilpailu on 5s.am. Kilpailumaksut 30€, veteraanit 28€ ja juniorit 20€. 
                         Samaan aikaan olevaan erikoiskilpailuun, Kevätkaadot, voi osallistua 
                         10€ lisämaksulla.
                         Loppukilpailuun miesten A- ja B sarjoissa 8 parasta ja naisten 4 parasta,,
                         alkukilpailusta.
                         Palkinnot miesten A- ja B sarjoissa: 1) 100€, 2) 75€, 3) 50€ 4) 40€, 
                         5-8) 30€. Naisten sarjassa 1) 100€, 2) 75€, 3) 50€, 4) 40€.
                         Veteraanien, junioreiden ja pari- sekä joukkuekilpailujen voittajat palkitaan
                         kunniapalkinnoin.
                         Kilpailunjohtaja Ari Paananen.
                         Minijunioreille tehdään oma kilpailu, joka olisi keskiviikon  harjoitus-
                         vuoroilla. Nuorisotoimikunta tekee.

                         Kevätkaadot 2019 erikoiskilpailu pidetään 1.4.-4.5.2019.
                         Viimeinen kilpailuerä on lauantaina 4.5. klo 12.30.
                         Loppukilpailut sunnuntaina 5.5.2019 klo 12.00.
                         Kilpailu on 5s.am. Kilpailumaksut 30€, veteraanit 28€ ja juniorit 20€.



                         Jokaisesta suorituksesta palkintopottiin 10€. 
                         Loppukilpailuun alkukilpailun 10 parasta.
                         Palkinnot 1) 20%, 2) 15%, 3) 12%, 4) 10%, 5 ja 6) 8%, 7, 8, 9, ja 10) 5%.
                         Kilpailunjohtaja Ari Paananen.

                         Paikallissarjojen vierelle pyritään kehittämään Puulaakipelit.
                         Keilahallille tehdään tiedotteita viimeistään ensikauden alkuun, joita 
                         jaetaan firmoille ja joissa tiedotetaan puulaakipeleistä, sekä on mahdollinen
                         ilmoittautuminen.

                         Kevätkaatojen jälkeen voisi olla esim. Maratonkilpailu, keilahalli 
                         on lupautunut olla mukana kilpailun järjestämisessä, tai hoitaa kilpailun
                         järjestämisen kokonaan.

                         KKL:n puheenjohtaja ja sihteeri ovat neuvotelleet keilahalli yrittäjien kanssa 
                         ja sovittiin, jos hallitus hyväksyy ja hyväksyi tässä kokouksessa, että ensi
                         kauden alusta alkaen keilahallin henkilökunta hoitaa erikoiskilpailujen
                         tulospalvelun suoraan SKL:lle. 
                         Sovittiin myöskin keilahallin Mikko Loikalan kanssa, että hän hoitaa 
                         Valtakunnansarjojen pelit hallilla ja tulospalvelun SKL:lle ensi kaudella. 
                         Toimintaraha joukkueilta tulee liitolle.
                         
                         Paikallissarjojen hoito ja tulospalvelu ensi kaudelle jäi vielä sopimatta, 
                         mutta päätettiin ettei paikallissarjojen tulokset mene enään keskiarvoihin 
                         ensi kaudella.
                         Tämän kauden Paikallissarjojen loppukilpailun aika sovittiin ja on tiistaina
                         23.4.2019 klo 18.00. 
                         
                         Sovittiin keilahallin yrittäjien kanssa, että enään erikoiskilpailuihin ei 
                         tarvitse erikseen kilpailunvalvojia, hallin työntekijät hoitavat tarvittavat
                         tehtävät.

               7.       Nuoriso- ja koulutustoiminta 
                         Toimikunnan puheenjohtaja Kari Korte kertoi, että junnuharjoitukset
                         jatkuvat ja junnuja on käynyt mukavasti keskiviikkoisin. 
                         Keilailun peruskurssi järjestettiin ja osallistujia oli neljä.
                                                
              8.       Muut asiat
                        Keilahallilta ilmoitettiin, että halli on kiinni huoltotöiden vuoksi kesällä
                        2.6.-17.7.2019 ja sen jälkeen auki rajoitetusti. 
                        Keilahalli on auki normaalisti 12.8.2019 alkaen.

                        Sihteeri on päivittänyt aiemmin tehdyn KKL toimintakertomuksen ja
                        lähettää sen hallituksen kaikille jäsenille.



                         Hannu Ahvenniemi on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle vaaditut 
                         selvitykset aiemmista avustuksien käytöistä.
                         Kymi 100 säätiölle selvityksen tekee Hannu Anvenniemi 30.6.2019
                         mennessä.

               9.       Seuraava kokous
                         Torstaina 25.4.2019 klo 17.00 Kouvolan keilahallin kokoustiloissa.

             10.       Kokouksen päättäminen
                         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

                         

                         Aarne Timonen   puheenjohtaja           Maarit Kotola  sihteeri                   


