
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            
                JOHTOKUNNAN KOKOUS

Pöytäkirja 1 / 2018 – 2019
Aika     Torstai 09.08.2018 klo 17.00
Paikka  Keilahallin kokoustila, Kouvola

Läsnä: Aarne Timonen             puheenjohtaja                        1/1
Kari Korte                     jäsen                   1/1

            Nina Porvari                  jäsen                                      1/1
Ari Järvinen                jäsen                                      1/1

            Hannu Ahvenniemi       jäsen                                      1/1
            Taneli Montonen           jäsen                 1/1

Teija Laukkanen           sihteeri/jäsen                          1/1  

Poissa:       Kimmo Järvinen            jäsen
                   Ari Paananen                 varapuheenjohtaja/jäsen 

1. Kokouksen avaus
Kouvolan keilailuliiton puheenjohtaja Aarne Timonen avasi kokouksen

         ja toivotti paikalla olleet johtokunnan jäsenet tervetulleiksi kauden
         ensimmäiseen kokoukseen. 

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

3.       Edellisen kokouksen pöytäkirja
                         Käytiin läpi edellisen kokouksen ja vaalikokouksen pöytäkirjat.

                4.      Talousasiat
                         Rahastonhoitaja kertoi rahaa olevan tilillä on n. 1000€.
                          - Lääkärikeskus Mehiläisen kumppanuus-sopimus tehdään.
                          - Kymi 100 säätiön avustus 1000 €  myönnettiin hakemuksessa mainitun
                            tapahtuman ratamaksuihin.
                          - Hannu Ahvenniemi on tehnyt avustushakemuksen juniorivalmennukseen 
                            Valio Akatemialle määrältään 750€. Päätös tulee marraskuussa.
                
                  5.     Järjestäytymisasiat
                          - Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Ari Paananen.
                          - Rahastonhoitajaksi ja kirjanpitäjäksi ehdotettiin ja valittiin Kari Korte.
                          - Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Teija Laukkanen.
                          - Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Ari Järvinen, 
                            puheenjohtaja valitsee muut toimikunnan jäsenet.



                           
                         - Nuoriso- ja koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Korte,
                           puheenjohtaja valisee muut toimikunnan jäsenet.   
                         - Toiminnantarkastajat valitaan lokakuun kokouksessa.
                         - Tulospalvelun ja paikallissarjojen tulospalvelun hoitaa Maarit Kotola, sekä    
                            tulostiedotuksen hoitaa Maarit Kotola.
                         - Joni Oksanen, netti ja facebook sivujen ylläpito. 
                         - Muu tiedotus KKL puheenjohtaja ja johtokunta.                                               
                         - Piirikokousedustus, johtokunta/kilpailutoimikunta valitsee edustajat.          
                         - Sivistys-ja Urheilutalosäätiön edustajat valitsee johtokunta. 
                         - Valtakunnansarjojen hoitaja on Maarit Kotola, sekä vs-tulostiedotus.               
-                        - Liittomylly- ym. edustusjoukkueiden valinta, kilpailutoimikunta valitsee. 
                 
                6.    Saapunut posti
                        Postia ei ollut.

                         
      7.     Kilpailutoiminta

                        Kesäkisa kesäkaadot on meneillään. 28.5.-25.8.2018.  
                        Kouvolan K-Rauta Open 2018 pidetään 3.9.-13.10.2018.

     Kouvolan  paikallissarjat 2018-2019 alkavat 18.9.2018. 
     Paikallissarjoissa on kaksi ryhmää, Liiga ja 1 divisioona.
     Paikallissarjojen joukkuemaksu on 50€, joka käytetään palkintoihin.
     Misterit jatkavat paikallissarjoissa KosBo nimellä.

               8.      Nuoriso- ja koulutustoiminta 
                        Oli keskustelua onko junnujen harjoitusten kertamaksu riittävä.
                        4.8.2018 oli juniorien tilaisuus, Kymi 100 säätiö. 
                        15.8.2018 alkavat juniorien harjoitukset.
                        Junioreiden harjoitusvaihtoehdot tarkistetaan ja toivotaan kehittyneimmille
                        omaa sen tasoista ohjausta.
                        Junioreiden paitatilanne tarkistetaan, Nina Porvari hoitaa asian.   
                        Junioreille toivotaan lisää ohjaajia.
                        Ari Paananen on luvannut olla mukana  junnuharjoituksissa.

                        Keilailun peruskurssi pyritään pitämään syksyllä ja keväällä, sekä yksi
                        jatkokurssi pidetään kauden aikana.

                        Markkinointia esim. kouluille kehitetään ja toteutetaan mahdollisuuksien 
                        mukaan. Keskusteltiin ja tiedusteltiin missä keilamatto on tällä hetkellä.     
                   



               
              9.         Muut asiat
                          Lokakuun kokoukseen tehdään talousarvio, sekä toimintasuunnitelma.
                          Oli keskustelua, onko jatkossa kokouspaikkana keilahallin kokoustilat.
                          
            10.         Seuraava kokous
                          Seuraava johtokunnan kokous on syyskuussa. .

             11.        Kokouksen päättäminen
                          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

  
                         Aarne Timonen
                         puheenjohtaja
           

                        sihteeri Teija Laukkasen puhelinkertomuksen mukaisesi
                        asioita ylöskirjannut, sekä muualta tarkistanut. 
                        21.10.2018 Maarit Kotola
                        

           
           

             

            


