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PeBon hallituksen kokous
Aika
Paikka
Läsnä

29.1.2020 klo 17:30 – 18:40
Keila ja Liikuntakeskus Liikkeen kokoustila
Kari Sipola
pj
Hannu Launonen
Hannu Korolainen
Eino Martikainen
Timo Korhonen
Niilo Pirinen
Päivi Mikkonen
siht

Poissa

-

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

3. Läsnäolijat
Läsnä- ja poissaolijat kirjattiin pöytäkirjaan.

4. Seuran erikoiskilpailu
Erikoiskilpailuun on Karilla joitakin mainoksia tiedossa, Timo kysyy vielä Olvilta ja Kraudalta
Kilpailun ajankohdaksi päätettiin 17.3. - 17.5., finaalin ajankohta pitää tarkastella
suhteessa lähihallien kilpailuihin ja finaaleihin.
Koska kilpailuaika on pitkä, voisi kilpailuun miettiä jaksotusta, minifinaaleja tms.
erilaista. 4+4 sarjat sitoisivat keilaamaan ainakin kahdesti. Myös keli on mietittävä.

5. Jäsenhankinta
Keskusteltiin jäsenhankintakampanjoinnista erikoiskilpailun yhteydessä. Myös
Keilailuliitto on käynnistänyt jäsenhankintakilpailun. Uusia jäseniä saataneen Iibosta
siirtyvistä, mutta eivät edesauta kilpailussa, jossa pitää hankkia täysin uusia jäseniä.
Hallin tekemä mainostaminen on tärkeää, koska hallin henkilökunta on ainoa suora
kontaktipinta potentiaalisiin uusiin seurajäseniin.
Seuralla ei tällä hetkellä ole omaa koulutettua valmentajaa, joka voisi opastaa nuoria
keilaajia. Kekkosen Kaarle on hyvä nuorten kanssa ja voitaisiin käyttää edelleen, jos
ei omasta seurasta innokkaita löydy. Innokkuutta voidaan kysellä seuralaisilta.
Seuran toimintaa voitaisiin mainostaa myös järjestämällä oma cup omalle vuorolle.
Ainakin parantaisi vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa seurassa. Cup olisi kaikille
avoin, osallistumismaksu alhainen, esim. seuralaisille 5 euroa, muille 7 euroa.
Saataisiin näkyvyyttä ja osallistujia, kenties myös uusia jäseniä.
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Seuralle oma hyvä olla oma paikka hallin ilmoitustaululla, silläkin saataisiin
näkyvyyttä. Seurasta voitaisiin tehdä myös esite jaettavaksi hallille. Kiinnostuneet
voisivat tutustua siihen rauhassa kotona. Esitteeseen tulisi listata jäsenyyden edut ja
seuraan kuulumisen positiiviset asiat.

6. Uudet paidat uudella seuran nimellä
Niilo oli selvitellyt paitoja ja kysynyt niistä tarjouksen. Paitamalli on sama kuin
edellinen. Paidassa käytetään entistä logoa, siihen muutetaan ainoastaan seuran
nimi. Lisäksi paidan värimalli muuttuu keltamustaksi.
Painatukset/mainokset
- Seuran logo ja keilaajan nimi selkään
- Keilaajan nimi myös edessä
- Liikkeen L-logo eteen
- Kaisanet hihansuissa
- Olvi kaulukseen, jos lähtee mukaan (Timo selvittää)
Niilo selvittää vielä, voidaanko tilaus tehdä kahdessa erässä (hinta edullisempi), nyt
tilataan kaikille jäsenille, mutta myöhemmin voitaisiin tilata lisää mahdollisille uusille
jäsenille.
Timo tekee paidasta raakamallin tilausinfoa varten ja toimittaa sen sekä Pasille että
Päiville.
Päivi pyytää Pasia tekemään kyselyn paitatilauksesta Doodleen (koko ja lisäpaidat),
sekä tekemään ilmoituksen seuran kotisivuille. Päivi lähettää myös sähköpostia
kaikille jäsenille paitatilauksesta.

5. Nimenmuutos
Keskusteltiin nimenmuutoksen ajankohdasta ja vahvistettiin, että se tehdään
valtakunnan sarjojen päätyttyä.
Hannu toimittaa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman Karille.

6. Seuraottelut
Hannu ja Eino ovat selvitelleet seuraotteluita. Näitä olisi hyvä aloittaa ennen seuran
erikoiskilpailua, voisi houkutella lisää osallistujia siihenkin. Seuraotteluita voitaisiin
järjestää sekä päivä- että iltapeleinä, veteraanit pääsevät hyvin keilaamaan
päivälläkin.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

_______________________________
puheenjohtaja Kari Sipola

_______________________________
sihteeri Päivi Mikkonen

