
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            
                HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 5 / 2018 – 2019

Aika     Torstai 24.1.2019 klo 17.00
Paikka  Hotelli Vaakunan Kymi kabinetti

Läsnä: Aarne Timonen             puheenjohtaja                         5/5
Ari Paananen                varapuheenjohtaja/jäsen         4/5

                   Kari Korte                     rahastonhoitaja/jäsen             5/5
           Nina Porvari                  jäsen                                       5/5
            Hannu Ahvenniemi       jäsen                                       5/5
            Taneli Montonen           jäsen                  5/5

Maarit Kotola                sihteeri/jäsen                          3/5
               Poissa:        Ari Järvinen                   jäsen  (sekä varam.)               2/5

                   Kimmo Järvinen            jäsen  (sekä varam.)               3/5  

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

         
2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

                4.      Talousasiat
                         Taloudellisen tilanteen kertoi rahastonhoitaja, rahaa tilillä on 3040,45€.
                         Sovittuja karusellimainoksia on muutamalta yhteistyökumppanilta 
                         vielä maksamatta.       
                         SKL 80v. Juhlan kunniaksi Kouvolan keilailuliitto maksoi huomion-
                         osoituksena 100 €. Maksu hyväksyttiin yksimielisesti.
                         SKL käyttää saadut huomionosoitukset juniorityöhön.

                 5.     Saapunut posti
                         SKL:n lähettämä tieto tulorekisteristä, joka astuu voimaan tammikuun 
                         2019 alusta. Siihen pitää ilmoittaa maksetut suoritukset viiden vuorokauden 
                         sisällä maksusta. Kaikille KKL jäsenseuroille on tiedotettu asia.



                         SKL hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2019. 
                         Pöytäkirjan mukaan mm. kilpailusääntöihin tulee muutos, jossa ensikauden 
                         alusta voimaan tulee sääntö, jonka mukaan yksinkeilaaminen sallitaan, 
                         erinäisten sääntöjen mukaisesti.
                         Tuli esille myös asia, jonka mukaan jäsenliitoissa on passiivisia jäseniä 
                         eli heitä, jotka ovat jäseniä, mutta kilpailusarjoja ei ole heitetty ja 
                         keskusteltiin heidän aktivointikeinoista.
                         SKL kaikki kokouspöytäkirjat ym tieto, löytyvät SKL nettisivuilta:
                         keilailu.fi/järjestötoiminta/organisaatio/hallituksen kokouspöytäkirjat
                         
                         Valiokunta asoita. 
                         SKL veteraanivaliokunnassa jatkaa Kouvolasta Mikko Isakow.
                         
                        SKL tiedottaa, että Tekonivelsairaala Coxa tarjoaa 100 juniorille ensilisenssin
                        yhdeksi kaudeksi. Nyt keväällä hankitut lisenssit ovat ilmaisia kauden 
                        2019-2020. SKL nettisivuilla on ilmoittautumisosoite. 
                        Asia on tiedotettu KKL jäsenseuroille.

                         Kaakkois-Suomen Radat auki ilmainen tapahtuma koululaisille on Imatran
                         keilahallilla sunnuntaina 27.19 klo 12-15.
                         Koululaisille tarkoitettu joukkuekeilailu Lets BOWL alkaa tammikussa.

                         Kouvolan kaupungin tiedote varaa yhditykselle pöytä. 
                         Tapahtuma on 14.2.2019 Kouvola-talolla.

                         KymLi tiedote Urheilu gaala 25.1.2019 Pato Areenalla Kuusankoskella.
                         KymLi tiedote, palveluja seuroille.
                         Näistä on tiedote lähetetty kaikille KKL jäsenseuroille. 

                        
                6.      Kilpailutoiminta
                         JKMB XXI kilpailussa oli suorituksia 137. Kilpailun voitti Mika Oksanen 
                         All Stars.
                         PB Open 2019 kilpailussa oli suorituksia 107. Kilpailun voitti Mika Oksanen
                         All Stars.
                         Menossa on Kaatoputki 2019, 7.1.-9.2.2019, finaali on sunnuntaina 
                         10.2.2019 klo 9.30 alkaen.
                         Menossa on lappukisa kaikille, Tonnikisa 2019, alkoi 10.1.2019.

                         Oli keskustelua kilpailutoimikunnan tarpeellisuudesta tällä hetkellä 
                         ja päätettiin, että tämän loppukauden kilpailuasioita hoitaa KKL hallitus.

                         Veteraanien perinteinen valtakunnallinen joukkueturnaus on 23-25.1.2019
                         Tampereella. Kouvolasta ei lähtenyt joukkuetta.



                         Veteraanien SM-kilpailuihin Kuopioon 28.2.2019 on ilmoittautunut täysi
                         erä Vetreistä. Vetreät kustantaa bussikuljetuksen kilpailuihin
                         
               7.       Nuoriso- ja koulutustoiminta 
                         Toimikunnan puheenjohtaja Kari Korte kertoi, että junnuharjoitukset
                         jatkuvat edelliseen tapaan ja mukavasti on junnuja ollut harjoituksissa.
                         Maahanmuuttajaryhmät eivät loppukeväällä käy keilaamassa, ehkä
                         jatkavat syksyllä..
                         Junioriharjoituksista oli tehty hyvä aikataulu keväälle 2019.

                         Keväällä 2019 järjestetään alkeiskurssi, helmi-maaliskuussa.
                         Ilmoitus sovittiin laitettavan PK-lehteen.
                         
                         
              8.       Muut asiat
                        Nykyinen Kouvolan Keilailuliitto r.y:n hallituksen puheenjohtaja  Aarne
                        Timonen ilmoitti eroavansa puheenjohtajan tehtävästä tämän kauden
                        lopussa.. 
                        Timonen on ollut KKL puheenjohtajana kaudesta 2015-2016  alkaen.
                        Uusi puheenjohtaja valitaan kevään vaalikokouksessa ja aloittaa 1.7.2019.
                        
                        17.1.2019 pidettiin keilahallilla toinen Psyykkisen valmennuksen luento.
                        
                         Oli keskustelua, mitenkä saataisiin jäsenmäärä nousemaan KKL:ssa. 
               
               9.       Seuraava kokous
                         Maanantaina 18.2.2019 klo 17.00 Kouvolan keilahallin kokoustiloissa.

             10.       Kokouksen päättäminen
                         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

                         

                         Aarne Timonen   puheenjohtaja           Maarit Kotola  sihteeri                   


