Team Kawerda ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika: Torstaina 23.11.2017, klo 18:00
Paikka: Länsi-Uudenmaan Säästöpankin kerhohuone, Huhdintie 7, Karkkila.
Läsnä seuraavat äänioikeutetut jäsenet:
Laura Nieminen
Heli Weckström
Anu Marjamaa
Sharona Hartell
Emma Stenholm
Jaana Ritvanen
Suvi Ranttila
Katja Laine
Beatrice Kautonen
Julia Hakkarainen
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
- Kokous avattiin klo: 18:13
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (tarvittaessa 2
ääntenlaskijaa)
- Pj Laura Nieminen, sihteeri Heli Weckström, pöytäkirj.tarkastajat Anu Marjamaa ja
Sharona Hartell
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Työjärjestys hyväksytty
5. Päätetään jäsenmaksut vuodelle 2018
- Päätettiin pitää varsinaisten jäsenten maksut ennallaan, mutta korottaa
kannatusjäsenmaksua 10 eurolla. v.2018 jäsenmaksut: liiton jäsenmaksu + seniori
10€ ja juniori 5€. Kannatusjäsen 20€, yhteisöjäsen 50€.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2018
- Toimintasuunnitelma käyty läpi ja paikallaolijat olivat hyvin posiitivisia ja vahvistettiin
suunnitelma.
7. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018
- Talousarvio käyty läpi ja paikallaolijat vahvistivat talousarvion.
8. Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2018
- Puheenjohtajaksi valittiin Katja Laine
9. Valitaan hallitus vuodelle 2018

-

Hallitukseen valittiin:
Riina Zetterman
Julia Hakkarainen
Beatrice Kautonen
Suvi Ranttila

10. Valitaan toiminnantarkastaja tilikaudelle 2017
- Toiminnantarkastaja tilikaudella 2017 on Suvi Ranttila

11. Seuran edustus SRL syyskokoukseen
- Keskusteltiin SRL puheenjohtajavaalista ja uusista hallitukseen ehdolla olevista
henkilöistä. Todettiin, että kukaan läsnäolijoista ei pääse paikan päälle kokoukseen.
Päätettiin asettua Mikael Forstenin taakse puheenjohtajavaalissa. Hallituspaikka
Petri Pesoselle, toinen ehdokas ei niin selvä, päädyttiin keskustelemaan asiasta
Forstenin kanssa. Laura on yhteydessä Forsteniin ja huolehtii seuran valtakirjan
asianmukaisesti kokoukseen edustettuna.
12. Muut esille tulevat asiat
- Tarja Karppinen pitää sääntökoulutuksen tammi/helmikuussa. Jäsenille maksuton.
- Talkoopisteet: 2017 talkoopisteet käytetään vuoden 2018 aikana. Pisteitä voi käyttää
kaikissa ry:n järjestämissä tapahtumissa tai seuratuotteissa.
- Ensiapukoulutus, koulutukseen lähettäminen ja seuran osallistuminen kustannuksiin.
Seura ei halua osallistua kustannuksiin, koska se ei voi velvoittaa koulutuksen
käynyttä henkilöä olemaan osallisena tapahtumissa.
- Tehdään taas jäsenille kyselyä, mitä he haluaisivat seuran järjestävän
(valmennukset, tapahtumat, koulutukset)
- Keskusteltiin kaupungilla haettavana olleesta seuratuesta, joka voisi ehkä olla
sovellettavissa esim. maneesivuoromaksuihin. Olisi myös hyvä pitää
keskusteluyhteys auki kaupungin suuntaan esim. teiden ja alueiden luvallisesta
ratsastuskäytöstä (esim. vanha junaradanpohja)
- Seuramestareista tehdään esittely nettisivuille
- Mietittiin jonkun sponsorin nimeä kantavaa kilpailua / kilpailusarjaa tulevaisuudessa
pidettäväksi
13. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätettiin klo: 19:12

Puheenjohtaja
Laura Nieminen

Pöytäkirjantarkastajat
Sharona Hartell

Anu Marjamaa

