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PeBon hallituksen kokous
Aika
Paikka
Läsnä

3.3.2020 klo 18:00 – 19:50
Keila ja Liikuntakeskus Liikkeen kokoustila
Kari Sipola
pj
Hannu Launonen
Hannu Korolainen
Eino Martikainen
Timo Korhonen
Niilo Pirinen
Päivi Mikkonen
siht
Pasi Tolonen
asiantuntija

Poissa

-

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Osallistujat kirjattiin pöytäkirjaan.

3. Kerhopaidan tilanne (Niilo)
Paitamalli saatu. Juniorien mallipaidat sovitettavissa ensi viikolla.
Mainokset paitaan
- Liike ja Kaisanet
Paitatyöryhmä viimeistelee ulkoasun ja tilaus laitetaan eteenpäin heti kun
mahdollista. Vedos lähetetään Kaisanetille Susanna Sirviölle tarkistettavaksi ennen
painatusta.
Uuden paidan käyttämistä suositellaan jäsenistölle kaikissa kisalähdöissä. Ilmoitus
seuran sivuille.

4. Kevään erikoiskisan suunnittelu/ toteutus (Timo)
Sponsorit
- Warmia, Gebwell, Olvi, Kaisanet, Iisalmen LVI Säätö
Pelimuoto, lisäpelit yms.
- 4+4 varsinainen kisamuoto
- 22 euroa suoritus, 16 euroa ratamaksu, euro liitolle, 5 euroa seuralle
- veteraaniliigasta 7 euroa seuralle
- ei radanhoitoa suoritusten välillä
- jos heittää muulloin kuin ilmoitettuna aikana, ei radanhoitoa erikseen
- finaaliin 20; 14 listalta + 2 turbosta + 1 bcd + 2 bcd-veteraania + 1 desperadosta
- Finaali su 17.5.2020 klo 11:00 (kellonaika tarkentuu)
- 8 sarjan suora loppukilpailu
- tasoitustaulukko 215/70
- Timo säätää kelin keskustelussa esiin nousseiden asioiden pohjalta
Lisäpelinä turbo 3 eur; kaksi parasta sarjaa
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Desperado lauantaina 16.5.
Jäsenhankinta, ei liitetä kisaan
- Uudet jäsenet nyt liittyessä kuluva ja ensi kausi samalla maksulla
- Mainos luettavaksi hallille, listattuna edut, joita seuraan liittyessä saa

5. SM kisamatkat / kustannukset
Seura tukee SM-kisoihin osallistumista 40 eur/henkilö entiseen malliin.
Talkoilla kerätään lisärahoitusta. Jos lähtijöitä olisi enemmän, voitaisiin järjestää
yhteiskuljetus bussilla. Tiedote asiasta seuran sivuilla.

6. Muut asiat
Pelixir Bowling -nimen uudelleen käyttö. Päätettiin, että mikäli Oulun seudun Pelixir hallit haluavat nimen käyttöönsä, nimi voidaan heille luovuttaa.
Nimenmuutos. Timo selvittää Keilaliitolta, kuinka nimenmuutoksen kanssa kannattaa
heidän kannaltaan edetä.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

_______________________________
puheenjohtaja Kari Sipola

_______________________________
sihteeri Päivi Mikkonen

