
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            
                HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 9 / 2018 – 2019

Aika     Maanantai 20.5.2019 klo 17.00
Paikka  Kouvolan keilahallin kokoustilat

Läsnä: Aarne Timonen             puheenjohtaja                         9/9
Ari Paananen                varapuheenjohtaja/jäsen         8/9

                   Kari Korte                     rahastonhoitaja/jäsen             9/9        
Maarit Kotola                sihteeri/jäsen                         7/9

                   Hannu Ahvenniemi       jäsen                                       8/9
                   Nina Porvari                  jäsen                                       8/9                   
                   Taneli Montonen           jäsen                                       8/9  

         Kimmo Järvinen            jäsen                                       6/9    
Poissa        Ari Järvinen                   jäsen (ja varajäsen)                3/9                    
                                                   

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 1364,17€.
                         Melkein kaikki palkintorahat on asianosaisille maksettu.
                         Kouvolan kaupungin toiminta-avustusta odotellaan, ilmoitus tulee lähiaikoina.

                 5.     Saapunut posti
                         - SKL liittohallituksen kokouksen pöytäkirjat 4-5/2019. 
                         Pöytäkirjojen asiat käytiin läpi. 
                         - KymLi ilmoitus kesäleireistä ym kesän toiminnoista nuorten kanssa.  
                         Ei ilmoittauduttu, koska keilailu ei ole ns. kesälaji.                        
                



                6.      Kilpailutoiminta
                         Menossa on Tonnikisa ja todennäköisesti 1000€ ei täyty ennen hallin
                         kesätaukoa ja päätettiin, että Tonnikisaa jatketaan kesätauon jälkeen, jotta
                         1000€ täyttyy.
                         
                         Kouvolan Keilailuliiton mestaruuskilpailut oli 1.4.-26.4.2019.
                         Loppukilpailut oli sunnuntaina 28.4.2019
                         A-mestaruuden voitti Rami Mukkula, All Stars.
                         B-mestaruuden voitti Harri Turtiainen, Nuppi.
                         Naisten mestaruuden voitti Oili Palomäki, Pinfans.
                         Suorituksia oli hieman vähemmin kuin viime vuonna, 
                         A-ryhmä 19 suoritusta, B-ryhmä 31 suoritusta ja naiset 6 suoritusta.
                         Oli keskustelua, että ensi vuonna voisi naiset yhdistää B-ryhmään ja tasoitus
                         voisi olla esim. sama 8p./sarja kuin joukkuekilpailussa.

                         Kevätkaadot 2019 oli 1.4.-4.5.2019 ja loppukilpailu oli sunnuntaina 5.5.2019.
                         Kilpailun voitti Rami Mukkula, All Stars, toinen Mika Oksanen, All Stars
                         ja kolmas oli Seppo Kämäräinen, Nuppi.
                         Rami Mukkula keilasi täyden 300 sarjan loppukilpailussa.
                         Suorituksia oli 64.
                         
                         Tulevan kauden 2019-2020 Paikallissarja joukkueilmoittautumiset Aarne
                         Timosella.

                         Puulakikeilailua kehitellään ensi kaudelle ja Taneli Montonen lupautui
                         hoitamaan ensi-ilmoituksen teon ja vastaanottamaan alustavasti 
                         ilmoittautumiset. Heti kun ilmoitus saadaan valmiiksi se laitetaan jakoon
                         keilahallille ja mahdollisiin muihin paikkoihin, sekä nettisivuille.

                         Nuorten SM-kilpailuissa Somerolla Niko Oksanen, All Stars oli toinen.

               7.       Nuoriso- ja koulutustoiminta 
                         Juniorien kauden päättäjäiset oli 15.5.2019 keilahallilla, mukavasti oli 
                         junioria ja heidän vanhempia mukana. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin
                         kisa, juniorit vastaan vanhemmat, jonka juniorit voitti muutamalla
                         pisteellä. Junioriharjoitukset jatkuvat syksyllä.
                         
              8.       Muut asiat
                        Tehtiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2019-2020.
                        
                        OKM:n avustushakemus oli tehty ja vastauksessa ilmoitettiin, että tukea 
                        ei saatu. Hakemuksen käsittely käy nykyään kolmiportaisen käsittelyn
                        läpi, jote hyväksymiskriteerit ovat entistäkin tiukemmat.
                        Seuraava hakemus tehdään ajallaan ja tarkemmin tiedoin.



                        
               9.       Seuraava kokous
                         Maanantaina 10.6.2019 klo 17.00 Kouvolan keilahallin kokoustiloissa
                         ja sääntömääräinen kevätkokous pidetään klo 18.00.
                         Keskiviikkona 12.6.2019 klo 17.00 pidetään hallituksen kokous,
                         joka on järjestäytymiskokous, keilahallin kokoustiloissa.

             10.       Kokouksen päättäminen
                         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

                         

                         Aarne Timonen   puheenjohtaja           Maarit Kotola  sihteeri                   


