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toiminnanjohtaja/sihteeri

Sami Lehtimäki ja varajäsen Jacob Nyblom

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
vuoden toiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Maajoukkueasiat
Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkueen ajankohtaiset asiat. Leiritoiminta pyörii hyvin ja
juniorit valmistautuvat 11.-17.2.2019 Dohassa leiriviikolla junioreiden tuleviin MM- ja
EM-kilpailuihin.
Sport Bowling Finland teki jälleen suuren lahjoituksen maajoukkueen nuorisolle antamalla heille 30 keilapalloa maajoukkuevalmentajien harkinnan kautta.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 1/2019, kokous pidetty 11.1.2019 (Liite1)

6. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne
Jäseniä 31.1.2019 yhteensä 9834.
- markkinointi
YouTube-kampanjointi jatkuu keilailun esittelyvideolla valtakunnallisesti. Uusi koululaisille suunnattu video on valmistunut ja se pyörii jo kampanjassa.
Instagramiin ja Facebookiin on myös suunnitteilla kampanjoita.
Toisen tuotantokauden Keilailuklubi-realitysarja on kuvattu ja se starttaa C Morella
helmikuun loppupuolella nettipalvelussa osoitteessa www.cmore.fi. Televisiossa sarja
lähetetään puolestaan huhtikuun puolella C More MAX -kanavalla.
- verkkosivut
Liiton verkkosivujen uudistamisesta on pyydetty tarjouksia. Toteutus joko tämän tai ensi
vuoden puolella.
- Hall of Fame-valinnat
Hall of Fame-toimikunta päätettiin lakkauttaa. Esitys kriteereistä tulee toimistolta seuraavaan kokoukseen.
- MaRa:n kuulumiset
Jari Ratia kertoi kuulumisia. Viime kokouksessa ei ole kovin paljoa käyty keilailuasioita
läpi, vaan lähinnä ravintolatoimintaan ja taloustilanteeseen liittyviä asioita.
7. Hallituksen jäsenten vastuualueet
Hallitus keskusteli jäsenhankintaan liittyen potentiaalisista kohderyhmistä. Firma-keilaajat voisi olla aluksi potentiaalisin kohderyhmä. Eri järjestöt myös ovat tärkeitä kohteita. Keskusteltiin myös, mitä lisäetuja jäsenyydellä voisi saada, jotta liittyminen olisi
houkuttelevampaa. Päätettiin ensin aluksi tehdä kysely tästä jäsenistölle.
8. Kansainväliset asiat
- ETBF-arvokilpailuhaut
Euroopan liitolta oli tullut hakuilmoitus koskien vuoden 2022 arvokilpailuja. Hallitus totesi, että miesten EM-kisojen 2020 jälkeen on kiinnostavia kilpailuja ei
nyt ole tarjolla. Hakumahdollisuus annetaan Bowling Oy:lle.
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- liittomyllyt 2019
Veteraanimiesten ja naisten liittomyllyt ovat toistaiseksi avoimesti haettavissa veteraanivaliokunnalta. Naisten liittomyllyn käytännöstä äänestettiin. Perttu Jussila ja
Janne Kolhonen jääväsivät itsensä äänestyksestä. Avointa hakua vastaan oli kuusi
jäsentä seitsemästä. Näin naisten liittomylly järjestetään jatkossakin Tampereella.
- esitys SM-kilpailujen olosuhteista

Hallitus hyväksyi kilpailu- ja sarjavaliokunnalta tulleen esityksen, jossa olosuhteiden
valitsijaksi esitettiin kilpailu- ja hallintokoordinaattori Olli Pakosta.
10. Ansiomerkkihakemukset
- Keilakerho-29
Päätettiin myöntää.
- Turun KL
Päätettiin myöntää.
- Tammisaaren KL
Päätettiin myöntää.
11. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
12. Muut asiat
Ei muita asioita.
13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- hallitus 5.3.2019
- hallitus 16.4.2019
- valtuusto 11.5.2019
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.
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