
     PÖYTÄKIRJA 

     KIEKKOKAUDEN 2020 AVAUS 

     

 

     18.11.2019 

 

 

Paikalla: #1 - #99, 57,8% jäsenistä paikalla. 

Aika: 16.11.2019 kello 14.30 – 16.30 

Paikka: www.wanhanliitonmiehet.com/mokki 

Jakelu: www.wanhanliitonmiehet.com  

 

 

1: Jäsenmaksu:  

Äänestettiin jäsenmaksuksi kaudelle 2019 – 70€. Eräpäivä 1.12 - 

31.12.2019. Äänestettiin, että kyseessä nettoeräpäivä, maksu hoi-

dettava tuohon mennessä tai kenkää. Ei kysellä. Ei saa maksaa 

ennen 1.12.19, eikä maksella kavereiden maksuja. 

2: Liiton rahat: 

Jatkossa kausipalaverien kustannukset aina max. 500€. Lisää saa 

anomalla ja hyvästä syystä jos sitä on. Pitää. 

3. Jäsen politiikka: 

Ei uusia jäseniä. Ehdotettu mutta soraääniä. 

4. Menneen kauden jäsen: 

Henri Jylhä #23. Palkinto runsaimmasta WLM maineen korotta-

misesta somessa sekä mediassa. Kaiverruttaa pokaalin avajaisiin 

mennessä vähentää kaiverrusmaksun jäsenmaksusta. 

5. Kauden päätös: 

18.4.2020 Timo Haavisto #16, Johannes Järä #14 

6. Tekonurmimainos:  

Keilahallilla ja saa jatkaa siellä. 

7. Tommin haaste.   

 

Tommi #42 heitti avajaisissa ilmoille vedon joka ei tilanteista joh-

tuen toteutunut. Äänestyksessä hyväksyttiin ”hävitty veto” kuitat-

tavaksi Tommin esittämällä tavalla. Äänestystulos 

100%. ”Tommi vetää 2.11.19 Wanhanliitonmiesten vetimissä ja 

Wlm nimeä mainostamalla hänelle tarjotun Suomen vapaaottelu-

liiton West Coast Rumblen”   

 

Ei toteutunut -> Tommi ehdotti vastavetoa. Asiasta äänestetttiin 

tuloksella ”ei” 9-1. 

 

Liitto päätti, että unohdetaan veto ja asiasta äänestys 10-0. 

 

Tommi #42 on vapaa virallisesta vastuusta asiassa. 

 

 

 

http://www.wanhanliitonmiehet.com/


 

8. Muuta:    

Jaettiin sponssi takit. Hintaa jäi 10e / takki. Maksu liiton tilille jä-

sen maksun yhteydessä.  

 

Lehdet ovat kyselleet miksi on niin hiljaista. #16 lupasi järjestää 

jotain juttua ja #9 myös. Molemmista kuultaneen vielä! Jos tulee 

muita ideoita niin niistä viestiä whatsupp. 

 

Keskusteltiin Wanhanliitonmiesten pikkujouluista, ne pidetään 

tammi-helmi-maaliskuussa. (ei koko aikaa). 

 

Keskusteltiin myös osallistumattomien jäsenten roolista, mutta 

päätettiin, että samoilla säännöillä jatketaan. 

 

#1 ja #21 lupasi vetää 15 -leukaa päättäjäisissä. Ei vetoja tms. muita 

lupauksia. Mutta teps. 

 

Merkeistä on sovittuna nyt, että ensisijaisesti käytetään siirtoku-

vassa alkuperäistä logoa ja WLM -logoa jos tulee brodeeraus. Mus-

tassa pohjassa tulee harmaa puolikaari. 

 

 

Laatinut: 

             18.11.19 #1 

 

Tarkastanut 

#21 

 

 


