TIEDOTE 1 / 2014 – 2015

Keilakausi alkaa – hei hulinaa!
Hieno, aurinkoinen ja lämmin kesä on takana. Varma syksyn merkki on
budjettipalaverit ja numeroharjoitukset. Ja tietysti keilakauden
alkaminen. Viimeisin näistä on totta kai kaikista mieluisinta tekemistä.
Harjoitusvuoroja ovat innokkaimmat käyneet jo heittämässä ja
ensimmäiset kilpailut lähtevät käyntiin ensi viikolla. Ihan tuli hoppu
saada tämä tiedote aikaiseksi.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen elokuun alussa ja tässä tiedotteessa
kerron päätöksistä joita tehtiin.

Hallitus järjestäytyi kauden ensimmäisessä kokouksessaan 12.8.2014
Kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Stade. Pera valittiin myös mestaruusosakilpailu- sekä nettivastaavaksi yhdessä Kirsi Turkin ja Tiina Tukian kanssa. Sihteeri Tiina
Tukia valittiin vastaamaan pelattavista yhteislähdöistä mestaruusosakilpailujen yhteydessä,
tiedotustoiminnasta, seuraotteluista, sekä toimimaan HBL:n yhteyshenkilönä. Puheenjohtajana
jatkaa kevään vaalikokouksessa valittu Kirsi Turkki ja hallituksen ulkopuolelta
rahastonhoitajaksi valittiin Taru Jäske. Muut hallituksen jäsenet olivat Ari Järvinen, Tero
Ilvonen ja Hannu Hamberg.

Keilapaidat edustuskuntoon
Jälleen kerran muistutus: Mikäli paitasi ei ole edustuskunnossa, pyydä allekirjoittaneelta uusi
paita. Niitä saat hintaan 10€/kpl. Sponsorimme, Union ja Topi-keittiöt maksavat meille siitä
että ne ovat näyttävästi esillä AINA – sekä harjoituksissa että kilpailuissa.

Muita hallituksen päätöksiä…
 UUTTA - Seura maksaa osan sarjamaksuista. Tämä tarkoittaa, että pelaajan oma
maksuosuus on aina 4€/srj kaikissa sarjoissa. Pelaajien maksujen ylittävän osuuden seura
maksaa rahastonhoitajalle (Taru Jäske) toimitettua sarjamaksukuittia vastaan. Merkitse
kuitin taakse itse maksettu euro-määrä sekä tilinumero helpottamaan rahastonhoitajan
työtä. Useiden kierrosten kuitteja pyydetään keräämään yhteen ja toimittamaan niitä
useampi kerralla rahastonhoitajalle
Alla esimerkkejä:
-

miesten 1.div, naisten mestaruussarja, 5x5 Eu – pelaajan osuus 20 euroa
miesten 1. div lepovuoron sattuessa kohdalle – pelaajan osuus 16 euroa
miesten 2.div, naisten trio, seniorit, veteraanit – yksi kierros = pelaajan osuus 12
euroa, kaksi kierrosta = pelaajan osuus 24 euroa

Jos joukkueella on viime kauden voittorahoja, käytetään voittorahat ensin ilmaisiin peleihin
niin kauan kuin voittorahaa riittää. Tästä vastaa joukkueen vetäjä.
 Valtakunnansarjapeleistä korvataan HBL:n alueen ulkopuolella tehtävistä pelimatkoista
viime kausien tapaan yhden auton käytöstä vapaamuotoista matkalaskua vastaan
bensarahaa 10 litraa/100 km päivän bensiinihinnan mukaan.
 City B maksaa kuittia vastaan joukkuemaksut jäsenten osallistuessa HBL:n ja SKL:n
mestaruuskilpailuihin.
 Mikäli jäsen pääsee HBL:n ja SKL:n mestaruuskilpailujen finaaliin, seura maksaa kuittia
vastaan alkukilpailun pelimaksun.
 Seuran mestaruuskilpailuja pelataan entiseen tapaan ja osakilpailut päätetään
mahdollisimman pian ja tiedotetaan erikseen seuran jäsenille ja nettisivuilla heti kun ne on
valittu.
 Harjoitusvuoroilla myydään harjoitusvuorolaisilta jääneitä vapaita ratapaikkoja torstaisin
10€:n maksusta. Kannattaa käydä katsomassa vaikka ei vakituista harjoitusvuoroa olekaan
itse ottanut. Yleensä tilaa on.

Jäsenmaksut maksuun 15.9.2014 mennessä
Edustusoikeus seurassa edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista eräpäivään
mennessä. City B:n rekisteröinti-ilmoitus on lähetetty liittoon ja jäsen- ja lisenssimaksujen aika
on käsillä.

Maksa maksut ajoissa. Alla tiedot:
Maksun saaja: City Bowlers ry
Tili:
157230-6102339
Viite:
1009
Eräpäivä:
15.9.2014
Summa:
91,00 € / jäsen
Huom! HBL:n lisenssimaksu on 61 EUR. Mikäli sinua ei ole rekisteröity, maksa vain City B:n
jäsenmaksun 30 EUR.

City Bowlers ry:n Tilikokous Talissa 11.9.2014
City B:n sääntömääräinen Tilikokous pidetään Talissa 11.9.2014 klo 18.00 alkaen. Olet saanut
jo virallisen kutsun ja esityslistan kokoukseen ja ne ovat nähtävissä myös nettisivuillamme.
Pistähän kalenteriin tämän päivä ja kerro vahvista Kikalle osallistumisesi, jotta osamme
varautua tarjoiluun.
Nähdään hallilla!
Terveisin

050 3143417
tiina.tukia@ruukki.com

Muista käydä säännöllisesti nettisivuillamme: http://citybowlers.net/

