
 

TIEDOTTAA 1 / 2019-2020 

 

Ihanaa kesän jatkoa kaikille! 

Vaikka vielä on kesää jäljellä, kausi 2019-2020 on  

kohta käynnistymässä ja se tarkoittaa että seuran 

johtokunta on järjestäytynyt tulevaa kautta varten. 

Tässä kauden ensimmäinen tiedote, olkaa hyvä! 

REKISTERÖINNIT ALKAVALLE KAUDELLE – TÄRKEÄÄ! 

Seuran tulee huolehtia rekisteröintitiedot liittoon elokuun loppuun mennessä. Katso ohjeet alla 

ja toimi sen mukaisesti: 

1. Mikäli rekisteröintitietoihisi ei tule muutoksia alkavalla kaudella, sinun ei tarvitse tehdä 

mitään. 

2. Mikäli et ole tällä hetkellä rekisteröitynyt ja haluat pelilisenssin ensi kaudeksi, ilmoita 

siitä sihteerille 23.8.2019 mennessä tiinatukia@msn.com tai 0503143417 

3. Mikäli olit rekisteröitynyt viime kaudella, etkä halua pelilisenssiä alkavalle kaudelle, TAI 

haluat erota seurasta, ilmoita siitä sihteerille 23.8.2019 mennessä tiinatukia@msn.com 

tai 050 3143417. 

24.8.2019 lähtee ylläolevan tiedon varassa rekisteröintitiedot liittoon ja sen mukaan sinun tulee 

maksaa seuran jäsenmaksu + lisenssimaksu maksettavaksi. 

JÄSEN- JA REKISTERÖINTIMAKSUT  

Mikäli rekisteröidyt ensimmäistä kertaa tai olet pitänyt taukoa vähintään kaksi vuotta ja 

rekisteröidyt nyt uudestaan, maksat vain seuranjäsen maksun 60€ ja ensilisenssin 20€, yhteensä 

80€. HUOM! Ensilisenssi on voimassa vain kaksi kautta, joten mikäli olet hyödyntänyt etua 

kaksi kautta, tulee sinun maksaa tulevalla kaudella täysi rekisteröintimaksu. 

Pelkkä seuran jäsenmaksu ilman rekisteröitymistä on 60 €. 
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Edustusoikeus edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista tilille eräpäivään 14.9.2019 

mennessä. 

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsen- ja/tai lisenssimaksuista, ota yhteyttä sihteeriin. 

Maksun saaja: City Bowlers ry 

Tili: FI66 1572 3006 1023 39 

Viite: 1009  

Eräpäivä: 14.9.2019 

Summa: 135€ (HBL 35€/SKL 40€)  

Tulet saamaan vielä muistutuksen jäsen- ja lisenssimaksuista syyskuun alussa. 

HALLITUS 2019-2020 JÄRJESTÄYTYI 

Päivi Järvinen valittiin kevään vaalikouksessa seuran puheenjohtajana ja yhteyshenkilönä HBL:n 

suuntaan. Muilta osin ensimmäisessä kokouksessa järjestäydyttiin seuraavasti:  

Päivi Lähtevänoja hoitaa varapuheenjohtajan virkaa. 

Tiina Tukia huolehtii seuran sihteerin tehtävistä sekä tiedotustoiminnasta. 

Taru Jäske jatkaa rahastonhoitajana 

Hallitus ei koonnut muita toimikuntia, vaan pyrkii sopimaan erikseen kokouksissa 

vastuuhenkilöt eri tapahtumiin tai tehtäviin.  

TIEDOTTAMINEN 

Seuran tiedottaminen hoidetaan jatkossakin – tiedotteiden lisäksi - seuran kahden virallisen ja 

julkisen kanavan kautta www.citybowlers.net ja facebook.com/City Bowlers ry. Seuraa näitä 

kanavia niin pysyt kärryillä.  

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TILIKOKOUS 

Hallitus päätti kutsua seuran jäsenistön sääntömääräiseen tilikokoukseen Taliin torstaina 

26.9.2019 klo 17.00. Pistä päivämäärä jo nyt kalenteriin. Saat toki virallisen kokouskutsun ja 

esityslistan ennen kokousta. Huom! Kokouksessa tavoitteena on vahvistaa City B:n 

sääntömuutos koskien johtokunnan kokoonpanoa, joten tule paikalle, että saadaan muutos 

sääntöjen mukaan vahvistettua.   
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UUSIA JA LÄHEVIÄ JÄSENIÄ 

Seuramme jättävät neljä jäsentä: Kirsi Turkki, Merja Kainulainen, Sari Rosendahl ja Pirjo Vankka. 

Uusista jäsenistä kerrottakoon, että saimme aktivoitua yhden entisen jäsenen uudelleen: Pentti 

Lehikoinen päätti jatkaa vanhaa harrastustaan liittymällä uudestaan seuraan. TERVETULOA, 

PENA! 

Johtokunta päätti aktivoitua aikuisjäsenhankinnan suhteen tulevalla kaudella. Tästä lisää 

myöhemmin. 

HALLITUKSEN MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

Hallitus teki kokouksessa päätöksiä seuraavasti: 

- Edellisen kauden palkintoraha käytetään joukkueen pelimaksuihin ja niistä vastaa 
joukkueen vetäjä. Palkintoraha 180€ on tulossa Vet 2m I-div A 1 City B II joukkueelle. 

- Valtakunnansarjapeleistä korvataan HBL:n alueen ulkopuolella tehtävistä 
pelimatkoista yhden auton käytöstä vapaamuotoista matkalaskua vastaan 
bensarahaa 10 litraa/100 km päivän bensiinihinnan mukaan.  

- Seura maksaa kuittia vastaan joukkuemaksut jäsenten osallistuessa HBL:n ja SKL:n 
mestaruuskilpailuihin, jos joukkueilta peritään erillinen kilpailumaksu.  

- Mikäli jäsen pääsee HBL:n ja SKL:n mestaruuskilpailujen finaaliin, seura maksaa 
kuittia vastaan alkukilpailun pelimaksun.  

- Talin keilahallista on varattu harjoitusradat sellaisen varanneille torstaisin klo 18-19 
+ yksi rata klo 19-20. Mikäli henkilö jolla ei ole vakiovuoroa pelaa vapaana olevalla 
harjoitusvuorolla, maksaa harjoituskerta 10 € seuran kassaan.  

-  
Tässä tärkeimmät kauden ensimmäiseen tiedotteeseen.  Aurinkoista kesän jatkoa ja ollaan 
yhteydessä! 
 
Terveisin 
 
Tiina 
 

 
 

 

 

 


