Tampereen Keilailuliitto ry
KEILASEURA C & D TOIMINTASÄÄNNÖT
1§
Keilaseura C&D on Takl:n hallinnoima ja ylläpitämä, keilailuharrastuksen pariin tulevien uusien keilaajien,
rekisteröimätön vastaanottoseura.
2§
Keilaseura C&D:hen voivat liittyä kaikki ne keilaajat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet rekisteröityneinä
mihinkään suomalaiseen keilaseuraan.
Liiton keilaseuraan voivat liittyä myös ne keilaajat, joilla on kulunut useita vuosia siitä, kun ovat olleet jonkin
keilaseuran jäseniä tai joidenka seura on lopettanut toimintansa. Epäselvissä tapauksissa liiton hallitus
ratkaisee jäsenyysoikeuden.
3§
Keilaajat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet rekisteröityneinä mihinkään keilaseuraan eli ns. uudet keilaajat
voivat olla C&D:n jäseninä enintään kolme täyttä kilpailukautta.
Keilaajat, jotka ovat olleet aikaisemmin rekisteröityneitä keilaajia jossakin seurassa tai joidenka seura on
lopettanut toimintansa voivat olla jäsenenä C&D:ssä enintään yhden täyden kilpailukauden.
Kilpailukausi on heinäkuun 1. päivästä seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään.
4§
Kilpailuissa kaikkien C&D:n jäsenien on käytettävä seuran pelipaitaa. Ensimmäinen pelipaita sisältyy seuran
jäsenmaksuun ja sen saa tai sen voi tilata liiton toimistosta. Lisäpaitojen hinta 10 €
5§
Liittyminen seuraan edellyttää Suomen Keilailuliitto ry:n, Tampereen Keilailuliitto ry:n ja seuran oman
jäsenmaksun maksamista.
Keilaajien jäsenmaksu on 20 €/kilpailukausi.
Mikäli ensimmäistä kertaa rekisteröityvä keilaaja liittyy seuraan 1.1.-30.6. välisenä aikana jäsenmaksut
kattavat kuluvan kilpailukauden sekä seuraavan täyden kilpailukauden.
SKL:n laatiman ohjelman mukaisen keilakoulun käyneet rekisteröidään ensisijaisesti C&D keilaseuraan.
Mikäli keilakoulun käynyt keilaaja rekisteröityy C&D keilaseuraan sen kauden aikana kun on suorittanut
keilakoulun hyväksyttävästi kattavat jäsenmaksut kuluvan kilpailukauden sekä seuraavan täyden
kilpailukauden.
C&D keilaseuran jäsenellä on oikeus siirtyä milloin tahansa kilpailukauden aikana muihin keilaseuroihin.
6§
Keilaseura C&D:n puheenjohtajana toimii Tampereen Keilailuliitto ry:n puheenjohtaja sekä sihteerinä ja
taloudenhoitajana erikseen nimettävä liiton toimistotyöntekijä. Keilaseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja
yksin tai kaksi liiton toimistotyöntekijää tai liiton hallituksen jäsentä.
C&D seuralla on samanlainen ääni- ja edustusoikeus Takl:n elimissä kuin muillakin liittoon kuuluvilla
rekisteröitymättömillä keilaseuroilla.
7§
Nämä toimintasäännöt hyväksyy Tampereen Keilailuliiton hallitus. Liiton hallitus tekee tarvittavat
sääntömuutokset, tarkistukset ja jäsenmaksuja koskevat päätökset, viimeistään kaksi kuukautta ennen
seuraavan kilpailukauden alkua.
Nämä toimintasäännöt on hyväksytty Tampereen Keilailuliitto ry:n hallituksessa 24.9.2008.
Jäsenmaksut kaudella 2014
- Suomen Keilailuliitto ry
Aikuiset
Juniorit (1.9.96 jälk. syntyneet)
- Tampereen Keilailuliitto ry:
Aikuiset
Juniorit
- Keilaseura C&D:n jäsenmaksut:

32 €
8€
25 €
6€
20 €

