
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            
                HALLITUKSEN KOKOUS 
                (uuden hallituksen 2019-2020 järjestäytymiskokous)

Pöytäkirja 1 / 2019 – 2020

Aika     Keskiviikko 12.06.2019 klo 17.00
Paikka  Kouvolan keilahallin kokoustilat

Läsnä: Karri Vilenius                puheenjohtaja                           1/1
Taneli Montonen            jäsen                                        1/1

                   Nina Porvari                   jäsen                                        1/1                 
                   Kimmo Järvinen             jäsen                                        1/1
                   Harri Turtiainen              jäsen                                1/1    
                   Rami Mukkula                jäsen                                       1/1
                   Heikki Auvinen               jäsen                                       1/1
                   Marja-Leena Hanski       jäsen                                        1/1
                   Maarit Kotola                 jäsen/sihteeri (2018-2019)      1/1
Poissa         Ari Järvinen                    jäsen (ja varajäsen)                 0/1                 
                  

               1.      Kokouksen avaus
Kouvolan keilailuliiton hallituksen puheenjohtaja Karri Vilenius avasi  
kokouksen ja toivotti uuden hallituksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 

         
2.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                         Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.       Edellisen kokouksen pöytäkirja
                         Käytiin läpi edellisten kokouksien pöytäkirjat, 10/2018-2019 ja kevätkokous.
                         
               4.       Järjestäytymisasiat kaudelle 2019-2020, joka alkaa 1.7.2019
                         - Varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Turtiainen.
                         - Sihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Maarit Kotola.
                         - Rahastonhoitakaksi ja kirjanpitäjäksi valittiin hallituksen ulkopuolelta 
                           Maarit Kotola.
                         - Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Järvinen. 
                           Kilpailutoimintaa puheenjohtajan kanssa hoitaa hallitus.
                         - Nuoriso-ja koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Porvari.
                           Toimikunnan puheenjohtaja toimii yhdessä muiden ohjaajien kanssa.
                           Rami Mukkula on mukana toiminnassa ja keilailukurssien toiminnan 
                           hoitaa Kari Korte yhdessä valitsimiensa ohjaajien kanssa.
                        



                        - Tulostiedotuksen hoitaa Maarit Kotola, muun tiedotuksen hoitaa puheen-
                           johtaja ja nettisivuja hoitaa Joni Oksanen. 
                        -  Piirikokousedustajat valitsee hallitus.
                        -  Liittomylly- ym. edustusjoukkueet valitsee hallitus ja sihteeri hoitaa
                           ilmoittautumiset.
                        -  Kokousilmoitukset sähköpostilla hallituksen jäsenille ja nettisivuilla. 
                           Kevät- ja tilikoukset keilahallin ilmoitustaululla, nettisivuilla ja sähkö-
                           postilla hallituksen jäsenille sekä jäsenseurojen puheenjohtajille.  
                        - Hallituksella on valtuudet nimetä liiton edustaja järjestöjen ja yhteisöjen
                           kokouksiin, esim. Kouvolan kaupunki, SKL, KymLi ym. joilla on liitolla 
                           etuja valvottavanaan.
                        - Sivistys- ja Urheilutalosäätiön edustus. Liiton edustajat hallitus valitsee 
                           keväällä ennen säätiön kevätkokousta, johon tulee liitolle kutsu.              

                5.     Talousasiat
                        Taloudellinen tilanne on sama kuin kaksi päivää sitten kokouksessa on todettu..
                          
                6.     Saapunut posti
                        Postia ei ollut.
                
                7.     Kilpailutoiminta
                        Erikoiskilpailujen tulospalvelun SKL:n hoitaa keilahallin henkilökunta. 
                        Paikallissarja asoihin  palataan seuraavassa kokouksessa. Todennäköisesti
                        tehdään uudet säännöt.
                        Puulaakikilpailuun palataan seuraavssa kokouksessa.  
                        Valtakunnansarjojen tulospalvelun hoitaa keilahallilla Mikko Loikala ja on
                        turnausjohtaja kilpailuissa.  

                8.     Muut asiat
                        Päätettiin, että 1.7.2019 alkaen ei kouvolakl.fi nettisivulle laiteta esille
                        kokouspöytäkirjoja, kokouskutsut laitetaan.
                        Kokouspöytäkirjat lähetetään jäsenseurojen puheenjohtajille.
                        Kouvolakl.fi nettisivuilla olevien karusellimainoksien uusimiseen palataan
                        syksyn aikana.
                        Toiminnantarkastajien valintoihin palataan seuraavassa kokouksessa.

               9.      Seuraava kokous 
                        Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.7.2019 klo 17.00.

             10.      Kokousen päättäminen
                        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40
                         
                        
                        Karri Vilenius / puheenjohtaja              Maarit Kotola / sihteeri                   


