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Bowling Club Liike ry

Hallituksen kokous 2 / 2020-2021
Aika
Paikka
Läsnä

Poissa

25.8.2020 klo 18:00 – 20:00
Keila ja Liikuntakeskus Liikkeen kokoustila/kahvio
Hannu Korolainen
pj
Niilo Pirinen
Eino Martikainen
Pasi Tolonen
Hannu Launonen
Päivi Mikkonen
sihteeri
Timo Korhonen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Timo kävi paita-asiaa sekä halliin
liittyviä asioita etukäteen Hannun kanssa läpi.

3.

Esityslistan käsittely
Hyväksyttiin esityslista ilman lisäyksiä.

4.

Hallituksen järjestäytyminen
Niilo Pirinen jatkaa varapuheenjohtajana ja Päivi Mikkonen sihteerinä. Pasi Tolonen
toimii taloudenhoitajana.
Työnjaon tarkistaminen.
•
•
•
•
•
•
•

Sihteeri hoitaa jäsenrekisterin ylläpidon ja jäsenmaksujen seurannan
muiden sihteerin töiden lisäksi.
Taloudenhoitaja hoitaa laskujen maksamisen ja tilinpäätöksen.
Taloudenhoitajan ollessa estynyt, sihteeri tuuraa.
Timo hoitaa jäsen- ja junioriasiat.
Eino vastaa eläkeläis- & veteraanisektorista sekä koordinoi
seuraotteluita Hannu L kanssa.
Pasi toimii seuran nettisivujen ylläpitäjänä
Niilo toimii paitavastaavana.
Kaikilla on markkinointivastuu.

5.

Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin perua kaikki aiemmat tilinkäyttöoikeudet.
Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeudet Pasi Toloselle (xxxxxx-xxxx) ja Päivi Mikkoselle
(xxxxxx-xxxx).

6.

Jäsenasiat
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Käytiin läpi jäsenrekisterin muutokset. Seuraan hyväksyttiin liitteen mukaiset
kahdeksan (8) uutta jäsentä. Seurasta erotettiin liitteen mukaiset 13 jäsentä. Sihteeri
ilmoittaa jäsentiedot eteenpäin Keilailuliittoon toimitettavaksi.

7.

Pelipaidan hankinta
Paidan malli hyväksyttiin. Hienosäätö jätettiin paitatyöryhmän ja paitatoimittajan
vastuulle.
Lisäpaidan hinta on 37,50 euroa.
Aiempi tilauslista tarkistetaan jäsenlistaa vasten ja jäseniä muistutetaan tilauksesta,
jotta varmasti myös uudet jäsenet ovat tietoisia tilauksesta.
Lopullinen tilauslista toimitetaan Niilolle syyskuun loppupuolella.
Paitaa toivotaan käytettävän kilpailuissa mahdollisimman paljon.

8.

BC Liike -muutokset
Domainnimimuutos, Pasi hoitaa vaihdoksen sekä nettisivujen ulkoasun muutoksen.
Pasi hoitaa nimimuutoksen pankkiin.
Perustetaan seuralle yhteiskäyttöinen sähköpostitili, jota lukevat puheenjohtaja,
taloudenhoitaja ja sihteeri. Ko. sähköposti ilmoitetaan jatkossa esim. laskutusta
varten kisajärjestäjille.

9.

Valtakunnansarjat ja paikallissarjat
Valtakunnansarjoihin on ilmoitettu M3- ja veteraanijoukkueet. Mikäli naisjäsenistä
löytyy tarpeeksi joukkueeseen ja ilmoittautumisaikaa on jäljellä, myös naisjoukkue
voidaan ilmoittaa. Niilo toimii M3-joukkueen vastuuhenkilönä.
Paikallissarjaan voidaan osallistua yhdellä tai kahdella veteraanijoukkueella. Hannu L
toimii veteraanijoukkueiden vastuuhenkilönä.
Jos tulee myös yleinen paikallissarja, osallistutaan myös siihen. Niilo toimii myös
tämän joukkueen vastuuhenkilönä.
Osallistumismaksut maksaa seura, matkakulut maksavat osallistujat itse.

10. Oma erikoiskilpailu
Ajankohta huhti-toukokuussa. Tarkemmat kisan järjestelyt ja yksityiskohdat
määritellään lähempänä kisan ajankohtaa.
Sponsorointikyselyitä voi tehdä jo syksyn ja talven aikana sopivissa tilanteissa.

11. Muu keilailu- ja kilpailutoiminta
Hannu selvitti ennen kokousta Timolta, että maanantaisin voidaan jatkaa hallin
sponsoroimaa seuran harjoitusvuoroa. Hinta säilyy entisellään.
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Timo selvittää, voisiko halli järjestää Iisalmessa keilailuammattilaisen pitämän
koulutustilaisuuden, johon voisi osallistua seuran jäsenet ja myös paikkojen riittäessä
muiden seurojen jäsenet.
Eino ja Hannu L organisoivat seuraottelut. Tavoitteena seuraottelupari joka kuukausi
jonkun lähiseuran kanssa. Pyritään kohottamaan kilpailullisuutta haastamalla
vastustajaa ja lupaamalla seuran tarjoamat pullakahvit tmv. jos oma seuramme
häviää. Seuraotteluista ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja whatsapp -ryhmässä, jolloin
halukkaat voivat ilmoittautua Einolle tai Hannu L:lle. Osallistujat pyritään valitsemaan
niin, että mahdollisimman moni pääsee heittämään.
Seuran mestaruuskisat ja pikkujoulut järjestetään viime vuoden tapaan samassa
yhteydessä, ajankohta tarkennetaan lähempänä ja tiedotetaan seuran nettisivuilla.
SM-kisoihin osallistujille seura maksaa entiseen tapaan korvauksen 40 euroa /
kilpailu. Yhteiskuljetusta syksyn kisoihin ei järjestetä. Mikäli SM-kisat toteutuvat
keväällä normaalisti, mietitään osallistujamäärän mukaan yhteiskuljetuksen
järjestäminen sinne.

12. Muut tapahtumat
Pyritään järjestämään seuran nimenmuutosta juhlistava kisalähtö, joihin osallistutaan
uusissa paidoissa. Paitatyöryhmä pohtii ajankohtaa ja tapahtumaa.
Varainkeruutalkoisiin pyritään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan ja
osallistumista talkoisiin toivotaan aktiivisesti jäsenistöltä. Talkoista saatavia tuottoja ei
kohdisteta nimettyihin tapahtumiin, vaan ne käytetään yleisesti seuran toimintaan.

13. Muut asiat
Todettiin, että seuran hallitus seuraa koronatilannetta sekä viranomaisten ja
Keilailuliiton ohjeita ja suosituksia. Tarpeen mukaan suunnitelmia muutetaan niiden
mukaan.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

_______________________________
puheenjohtaja Hannu Korolainen

LIITTEET

Jäsenmuutokset 25.8.2020

_______________________________
sihteeri Päivi Mikkonen

