Team Kawerda ry Sääntömääräinen syyskokous
Aika: keskiviikko 7.11. 2018 klo. 18:00
Paikka: Lounaskahvila Pihvi & Pulla, Tammelantie 4-6, 03600 Karkkila
Läsnä seuraavat äänioikeutetut jäsenet:
Beatrice Kautonen
Julia Hakkarainen
Anu Marjamaa
Emma Stenholm
Laura Nieminen
Heli Wecktröm
Sharona Hartell
Maiju Väli- Klemelä
Johanna Tuominen
Katja Rantanen
Katja Laine
Riina Zetterman
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
• Kokous avattiin klo. 18.05
2. Valitaan kokouksen puheenjohjata, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa (tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa)
• Kokouksen puheejohtaja: Katja Laine
• Sihteeri: Riina Zetterman
• Pöytäkirjantarkastajat: Beatrice Kautonen ja Katja Rantanen
• Ääntelaskijat Laura Nieminen ja Sharona Hartell
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Todettava että kok.kutsu lähetetty jäsenille sähkö postilla 22.10.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Hyväsytään kokouksen työjärjestys
• Työjärjestys hyväksytty
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
• Talousarvio käyty läpi ja paikalla olijat vahvistaneet talousarvion
• Käyty läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa
• Kaudelle 2019 seuran toivotaan järjestävän kurssi/ klinikka muotoista
valmennusta. Kokouksessa nostettiin esille ajatuksia esim kartoittaa
Ville Vaurion, Ville Kulkkkaan tai Tuija Rosenqvistin saatavuutta/
kiinnostusta tulla vetämään kurssia Ratsutila Kawerdaan.
• Kilpailuja järjestetään entiseen tapaan molemmissa lajeissa keväällä ja
syksyllä. Kilpailujen ajankohdista keskusteltiin ja todettiin monen
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toimihenkilön kannalta sunnuntain olevan parempi päivä
viikonlopussa kisojen järjestämiseen. Arki-ilta kisoihin ei tällä hetkellä
todeta olevan resursseja.
Kaudelle 2019 Team Kawerda on ilmoittanut halukkuuden osallistua
järjestämään Suomenpienhevoscupin osakilpailua(este- ja koulu).
Vielä ei ole vahvistettu ketkä seurat valitaan cuposakilpailujärjestäjiksi.
Kokouksessa tuotiin ilmi myös ,että seuralaisilla olisi halukkuuta
kilpailujen yhteyteen mahdollisuuksien mukaan järjestää
keppihevosluokkia. Maiju Väli-Klemelä perehtyy asiaan.
Heli Weckström tuo kokouksessa myös ilmi kiinnostuksen järjestää
Kekri-Kur tapahtumaa (pukuratsastuksen vapaaohjelma). Pukuratsastuskilpailulle mietitty ajankohtaa mahdollisesti keväälle.
Vuonna 2019 halutaan jatkaa tämän vuoden tapaan lähettämällä
joukkueet aluejoukkuemestaruuksiin koulupuolelle ja
mahdollisuuksien mukaan myös koota joukkue estepuolelle.
Kautena 2019 pyritään lähettämään joukkue kouluratsastuksen smjoukkuemestaruuskilpailuihin.
Virkistystoimintaa seura järjestää mahdollisuuksien mukaan esim.
kesäjuhlien ja pikkujoulujen merkeissä.
Kokouksessa ehdotettu, että jos seura ei itsessään järjestä koulutusta,
voitaisiin vaihtoehtoisesti tehdä retki jonkun muun seuran
järjestämään koulutukseen/ tapahtumaan. Seura voisi osallistua
mahdollisuuksien mukaan koulutuskuluihin.

6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten jäsenmaksun
suuruus
• Kauden 2019 jäsen- ja kannatusjäsenten jäsenmaksuihin ei tehdä
muutoksia seuran puolesta.
7. Valitaan hallitus vuodelle 2019, sekä varajäsen
• Vuoden 2019 hallitukseen valitaan:
Katja Laine (puheenjohjtaja)
Beatrice Kautonen (sihteeri)
Sharona Hartell (jäsensihteeri)
Katja Rantanen
Johanna Tuominen (varapuheenjohtaja)
Charlotta Kautonen
Varajäsen: Emma Stenholm
•

Anu Marjamaa valitaan rahastonhoitajaksi hallituksen ulkopuolisena
ja Laura Nieminen päivittää seuran nettisivuja.

Kevätkokouksessa ehdotettiin, että hallituksen kokoonpano olisi jatkossa: 2 x 2
vuotista jäsentä ja 3-4 x 1 vuotista jäsentä. Seuran säännöissä sääntömuutokseen
vaaditaan ¾ enemmistön kannatus, johon kevään kokouksessa ei kuitenkaan
ylletty. Tämän vuoksi hallitus jatkaa edelleen yksivuotisena.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja (tarvittaessa heille
varahenkilöt)
• Päätetään että tilintarkastajaa ei tarvita.

•

Toiminnantarkastajaksi valitaan Laura Nieminen . Varahenkilöksi
valitaan Heli Wekström

9. Pikkujoulut
• Seuran oli määrä järjestää pikkujoulut 10.11.18. Pikkujouluihin tällä
hetkellä kuitenkin osallistujia vähän (7). Pienen osallistujamäärän
vuoksi pikkujoulut siirretään myöhemmälle. Valittiin uusi päivämäärä
pikkujouluille. Valittu päivä on lauantai 26.1.19. Aktiviteetiksi
ehdotettu keilaamaamista (Vihti Bowling) ja aktiviteetin jälkeen
syödään yhdessä (Rosso/ Antonio). Beatrice Kautonen luvannut
järjestää pikkujouluja. Bea tiedottaa seuralaisia tapahtumasta.
• Katja Laine tiedottaa osallistujia peruuntuneista pikkujouluista.
10. Vuoden 2019 maneesivuorot
• Maneesivuoroa jatketaan seuralaisille viikonloppuisin talvikautena
marraskuun puolestavälistä loppuvuoteen, ja otetaan kantaa asiaan
uudestaan kun nähdään tarve.
• Maneesivuorot siirretään kysynnän vuoksi lauantailta sunnuntaihin
(klo. 10-12 välille). Kertamaksu maneesivuorosta edelleen tavalliseen
tapaan suoritetaan Ratsutila Kawerdan tilille (10e/krt).
11. Mielipidekysely, palkinnon jako
• Suvi Ranttila järjesti seuralaisille seuran nettisivuilla täytettävän
mielipidekyselyn. Kysymyksiä oli kyselyssä yhteensä seitsemän
kappaletta, jotka olivat suurimmaksi osaksi monivalintoja vapailla
vaihtoehdoilla. Jäsenkyselyyn tuli vastauksia kaiken kaikkiaan 14kpl.
Vastaajat ilmoittivat kaikki olevansa seuran omia jäseniä.
Kokouksessa kävimme läpi kyselyn tuloksia. Vastanneiden kesken
arvottiin esinepalkinto, jonka voitti Satu Valkas.
12. Muut esille tulevat asiat
• Kokouksen loppupuolella käyty keskustelua miten saataisin
toimihenkilöitä enemmän paikalle seuran järjestämiin tapahtumiin ja
miten jäseniä saataisiin kiinnostumaan sääntömääräisistä
kokouksista. Mielipidekyselyssä jäsenet kommentoineet toivovansa,
että seurassa voitaisiin vuosittain palkita seuralaisia erilaisissa
ryhmissä esim ” vuoden talkoolainen” ”vuoden lapsiratsastaja”. Tämä
voisi tuoda lisää kiinnostuneita mukaan seuran toimintaan.
13. Kokouksen päättyminen
• Kokous päätettiin klo. 19:58

_________________________Katja Laine (pj) ___________________________Riina Zetterman sihteeri
Pö ytä kirja on tarkastettu ja hyvä ksytty
__________________________Beatrice Kautonen ___________________________Katja Rantanen

