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                HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 3 / 2018 – 2019

Aika     Torstai 25.10.2018 klo 17.00
Paikka  Kouvolan keilahallin kokoustila

Läsnä: Aarne Timonen             puheenjohtaja                         3/3
Ari Paananen                varapuheenjohtaja/jäsen         2/3

                   Kari Korte                     rahastonhoitaja/jäsen             3/3
           Nina Porvari                  jäsen                                       3/3

Kimmo Järvinen       jäsen                                      2/3
            Hannu Ahvenniemi       jäsen                                       3/3
            Taneli Montonen           jäsen                  3/3

Seppo Kunnasluoto       varajäsen (Ari Järvisen)         1/3  
Maarit Kotola                sihteeri/jäsen                          1/3

               Poissa:        Ari Järvinen                   jäsen                                       2/3
                     
1.      Kokouksen avaus

Kouvolan keilailuliiton hallituksen puheenjohtaja Aarne Timonen avasi 
kokouksen ja toivotti paikalla olleet jäsenet tervetulleiksi. 

         Kokouksen sihteeriksi valittiin Maarit Kotola.

2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
                        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja
                         Käytiin läpi edellisten kokouksien 1 ja 2 pöytäkirjat.
                         Pöytäkirjat oli lähetetty myös sähköpostilla johtokunnan jäsenille.
                         Pöytäkirjat hyväksyttiin pienien tarkastuksien jälkeen.

                4.      Talousasiat
                         Taloudellinen tilanne on kohtuullinen.
                         Rahastonhoitaja kertoi, että paikallissarjan laskut on lähettetty ja
                         jäsenmaksulaskut lähetetään tarkistuksien jälkeen seuroille.       
                         Kouvolan kaupungin toiminta-avustus kaudelle 2018 on tullut,
                         3371€.

                 5.     Saapunut posti
                         Kouvolan kaupungin syksyllä haettavat avustukset käytiin läpi ja todettiin,
                         että syksyn avustushakemuksissa ei ole Kouvolan keilailuliittoa koskevia 



                        avustuksia joita voidaan hakea. Keväällä tehdään Toiminta-avustushakemus,
                        joka sisaltää myös koulutusavustuksen.

                         KymLi ry:n kutsu syyskokoukseen 29.11.2018 Kouvolassa. 
                         Kokous valitsee uuden hallituksen, puheenjohtajan ja jäsenet. 
                         Ilmoittautuminen 28.10.2018.   Päätettiin, että ei lähdetä mukaan.
          
                         SKL kutsu Liittokokoukseen 27.10.2018 Saloon. Kokouksessa valitaan uusi 
                         liittovaltuusto 2018-2020. Liittomme ei ole ehdokasta ilmoittanut. 
                         Kaudella 2016-2018 Kaakkois-Suomen toisena varajäsenenä on Aarne 
                         Timonen.
                         SKL Liittohallituksen pöytäkirja 10/2018.  Huomioitava asia mm. Naisten 
                         Liittomylly paikkakunta 2019 laitetaan avoimeen hakuun keväällä 2019.

                         Kouvolan kaupungin Porukkatalo-tapahtuma ilmoitus. Tapahtuma on
                         myyjäismuotoinen 17.11.2018 Porukkatalossa.  Ei osallistuta liittona.
                         Seurat voivat osallistua.

                         KymLi lähettämä Haluatko Miljönääriksi kilpailutapahtuma 9-15vuotiaille.
                         Tapahtuma on kiinnostava esim KKL junioreille. Puheenjohtaja ja Hannu
                         Ahvenniemi vievät asiaa eteenpäin. Ilmoittautminen on marraskuussa ja 
                         tapahtuma on joulukuussa 2018.

                         
               6.      Tilikokousasiat
                         Puheenjohtaja esitteli viimekauden toimintakertokuksen johon oli yhdistetty
                         myös veteraanien ja juniori-ja koulutustoiminnan kertomukset.
                         Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitetettäväksi tilikokouksessa.

                         Tilintarkastaja oli tarkastanut tilit, sekä tilinpäätöskertomuksen ja antanut 
                         hyväksynnän. Tiedot esitetään tilikokouksessa.

                         Hallitus hyväksyi Kouvolan Keilailuliitto ry:n uudet säännöt esitettäväksi
                         tilikokouksessa.

                         
      7.      Kilpailutoiminta

                        Kesäkisa kesäkaadot oli 28.5.-25.8.2018, suorituksia oli 95.  
                        Kilpailu oli liiton järjestämä. Voittaja oli Roni Leskinen, Bay.

     Kouvolan K-Rauta Open 2018 oli 3.9.-13.10.2018, suorituksia oli 148.
     Kilpailu oli Power Bowling seuran jäejestämä. Voittaja oli Kalle Pinomaa, AS.

     



     Menossa on Happy Bowling Avajaiskisa 17.10.-10.11.2018, 5s.am.
     Loppukilpailu on su. 11.11.2018. 
     Kilpailu on Happy Bowlingin ja Ponsi seuran järjestämä
  
      Tulossa Nupin järjestämä kilpailu, Jouni Kaikko Memorial Bowling XXI,
      ajalla 12.11.-9.12.2018 ja loppukilpailu su. 9.12.2018. Kilpailua ei ole vielä
      esitetty hyväksyttäväksi. 

      Veteraanimiesten Liittomylly oli Lahdessa 3-5.10.18, Kouvola oli 8:s.
      Naisveteraanien Liittomyllyssä Talissa 5.10.18 ei Kouvolasta ollut joukkuetta.
      Miesten Liittomylly on Lahdessa 29.10-4.11.18 , Kouvolasta lähtee mukaan
      todennäköisesti yksi joukkue.
      Naisten Liittomyllyyn Tampereelle 3.-4.11.18 ei todennäköisesti saada
      joukkuetta.
      Nuorten Liittomylly on Riihimäellä 28.10-4.11.18, yksi joukkue on ilmoitettu.

               8.       Nuoriso- ja koulutustoiminta 
                         Toimikunnan puheenjohtaja Kari Korte kertoi, että junnuharjoituksiin on
                         tullut myöskin uusia junnuja mukaan.   
                         Maahanmuuttajien koulutus on edelleen menossa.
                         
                         Puheenjohtaja ilmoitti 2018-2019 toimikunnan jäsenet: 
                         Kari Korte puheenjohtaja, jäsenet, Antero Rautiainen, Nina Porvari, Taina
                         Kunnasluoto, Joni Oksanen, Reino Saastamoinen, Eino Taskinen, 
                        TeresaTaskinen ja Rami Mukkula.

                         Nuorisokeskus Anjalassa oli Aito yhteispeli aktiviteettipäivä 13.10.2018
                         Mukana oli KKL:n ohjaajia, sopimuksen mukaan.

                         Nina Porvari kertoi, että Ankkapurha on Kouvolan asuntomessujen
                         etäkohde. Siellä järjestetään myös majoitusta asuntomessujen aikana.
                  He aikovat järjestää sisä- ja ulkoaktiviteetteja. He toivoivat, että liiton
                         keilamatto olisi yksi sisäaktiviteetti ja meiltä tulisi ohjausta sinne asunto- 
                         messujen ajaksi 
                   Tapahtuma on 2019 heinä-elokuussa, kuukauden pituinen tapahtuma,
                         missä pitäisi olla ohjaaja mukana koko ajan myös KKL:stä. 
                         Olisi niin sitova asia, että asiaa tutkivat Joni ja Nina löytyykö
                         halukkuutta liiton ohjaajista olla mukana.

                         Toimikunnan puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelman.  

               9.       Muut asiat 
                         KKL toimintasuunnitelman 2018-2019 on tehty,  suunnitelma
                         hyväksyttiin ja vielä tarkennetaan kilpailut kaudelle.



                          Juniori- ja koulutustoimikunnan toimintasuunnitelman kertoi 
                          toimikunnan puheenjohtaja ja oli myös kirjallisena sen antanut,
                          hyväksyttiin liitettäväksi liiton toimintasuunnitelmaan.
                          Talousarvio tehdään.

                          KKL hallituksen puheenjohtaja luki aiemmin valitun sihteerin Teija
                          Laukkasen kirjallisen eroanumuksen sihteerin työstä ja johtokunnan
                          jäsenyydestä 1.10.2018 alk.henkilökohtaisista syistä. Erot hyväksyttiin.
                          
                          Kouvolan keilailuliiton uudeksi sihteeriksi loppukaudelle 2018-2019
                          ehdotettiin ja valittiin Maarit Kotola. Johtokunnan jäseneksi Teija 
                          Laukkasen tilalle ehdotettiin Maarit Kotola Pinfans ehdotus hyväksyttiin
                          ja hänen varajäseneksi Taina Kunnasluoto Pinfans.

                          Tilintakastajien/toiminnantarkastajien valinta on vielä ehdotetuista 
                          henkilöistä, Seppo Kämäräisestä ja Seppo Karhusta kiinni, hyväksyvätkö 
                          ehdotuksen.  Liiton hallituksen puheenjohtaja varmistaa asian.

                          Edellisessä hallituksen kokouksessa oli nimetty paikallissarjojen
                          tulospalvelun hoitajaksi Nina Porvari. 
                          Nyt on sovittu, että PS:n tulospalvelun hoitaa ja on jo hoitanutkin Maarit
                          Kotola. Maarit kertoi, että hallin kanssa on myös sovittu, että halli
                          lähettää sähköpostilla pöytäkirjat ja näin saadaan tulokset nopeasti 
                          hoidettua. Hallin kanssa asia on toiminut hienosti. 

                          Todettiin, että Niko Oksanen on saavuttanut SKL:n Kultaisen
                          pelaajaneulan nro: 142, 2017-2018 ja Hopeisen pelaajaneulan nro: 269,
                          2017-2018. Onnittelut Nikolle.

                          Kari Korte otti esille Kouvolan keilailuliiton ja Kuusankosken
                          keilailuliiton yhdistymisasia. Asiaa on puitu useamman vuoden, eikä 
                          yhteisymmärrystä, lähinnä Kuusankosken keilailuliitosta ole löytynyt. 
                          Nyt kuitenkin on jälleen asiasta aihetta neuvotella. Kari Korte 
                          tutkii ajan  jolloin voitaisiin neuvottelupalaveri pitää.

             10.       Seuraava kokous
                         Seuraava hallituksen kokous on 22.11.2018 klo 17.00 Kouvolan 
                         keilahallin kokoustiloissa.

             11.        Kokouksen päättäminen
                          Puheenjohtaja päätti kokouksen n.klo 18.30.

                          Aarne Timonen   puheenjohtaja           Maarit Kotola  sihteeri            


