
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: keskiviikko 24.11.202 klo 18.30

Paikka: ABC Masuuni yläkerran kabinetti,

Santasalonkatu 2, Karkkila

Läsnä: Maiju Väli-Klemelä, Katja Laine, Harriet Harsto,

Saija Kokkonen, Tiina Tähkälä, Laura Niemelä,

Johanna Koivunen, Marja Koivunen, Eerika Repo, Heli Weckström, Tekla

Tammelin ja Anu Marjamaa

1. Kokouksen avaus

Maiju Väli-Klemelä avasi kokouksen klo 18.31

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Maiju Väli-Klemelä, sihteeriksi Saija Kokkonen ja

pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Johanna Koivunen ja Maija Koivunen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen

on lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse 10.11.2021. Läsnä olivat Saija Kokkonen,

Maiju Väli-Klemelä, Johanna Koivunen, Maija Koivunen, Laura Nieminen, Tiina

Tähkälä, Katja Laine, Eerika Repo, Heli Weckström, Harriet Harsto, Tekla Tammelin ja

Anu Marjamaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (liite 1). Hyväksyttiin

toimintasuunnitelma sellaisenaan. Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sellaisenaan.



6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä

kannatusjäsenten liittymis- ja kannatusjäsenmaksun suuruus vuodelle 2022.

● Seniori 64 €

● Juniori 52 €

● perhejäsen Seniori 37 €

● perhejäsen Juniori 28,50 €

● Kannatusjäsen  (ei SRL:n jäsenyyttä) 20 €

● Kannatusyritys  (ei SRL:n jäsenyyttä) 50 €

7. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin puheenjohtajaksi Katja Laine. Hallituksen jäseniksi

valittiin Eerika Repo, Saija Kokkonen, Maiju Väli-Klemelä, Johanna Koivunen ja Laura

Nieminen . Hallituksen varajäseneksi valittiin Tekla Tammelin ja Tiina Tähkälä. Harriet

Harsto valittiin jäsensihteeriksi ja Anu Marjamaa rahastonhoitajaksi.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai

kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Valittiin toiminnantarkastajaksi Heli Weckström ja vara-toiminnantarkastajaksi Riikka

Sundell.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

● Pikkujoulut; tammikuu 29.1.22, Vermon ravit + ruokailu

● Seuran jäsenten yhteinen oheisliikuntavuoro; piippuhylly on peruttu

tammikuusta alkaen. Harriet vetää kuitenkin oheistreenejä ulkona samaan

aikaan.

● Kilpailutuki / Valmennustuki ja mahdolliset palkittavat;

Vuonna 2022 kilpailuvan lunastaneille ja viisi hyväksyttyä kilpailutulosta eri

kilpailuista korkeimmalta kilpailuluvan oikeuttamalta tasolta keränneille maksetaan

takautuvasti vuoden 2022 kilpailuluvan arvosta 50% takaisin hakemusta vastaan. Yli

10 seuran talkoopistettä vuoden 2022 aikana keränneille palautetaan 100%, jos

kriteerit täyttyvät. Yhdestä kilpailusta huomioidaan vain yksi hyväksytty tulos. Edun



saaminen edellyttää seuran täysjäsenyyttä edun maksuvuonna. Jäsen on oikeutettu

joko valmennus- tai kilpailutukeen, mutta ei molempiin. Jäsen voi itse päättää, mitä

tukea haluaa hakea. Tuen maksukelpoisuus vahvistetaan vuoden 2022 lopussa,

yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioiden.

Valmennustuki vuodelle 2022: Jäsen on oikeutettu joko valmennus- tai

kilpailutukeen, mutta ei molempiin. Jäsen voi itse päättää, mitä tukea haluaa hakea.

2022 Valmennustukeen ovat oikeutettuja kaikki Team Kawerdaa kaudella 2022

edustavat ratsukot ja Team Kawerdan SRL:n jäsenet. Samat kriteerit on täytyttävä

myös maksuvuonna. Valmennustukea maksetaan valmennuksista, joissa valmentajan

pätevyyskriteerit täyttyvät. Valmentajalla on oltava koulutus, esim.

ratsastuksenohjaaja, ratsastuksenopettaja tai SRL:n valmentajatutkinnon suorittanut

henkilö. Vuodelle 2022 valmennustukea myönnetään yhteensä 500€. Summa jaetaan

kaikkien tukihakemuksen jättäneiden kesken, jakoperusteiden mukaisesti; yhdelle

henkilölle maksettavan tuen määrä on enintään kansallisen kilpailuluvan vastaavan

vuoden arvo, kun henkilö on kerännyt vuoden 2022 aikana vähintään 10

talkoopistettä. Ilman talkoopisteitä tuen määrä on 50% maksimimäärästä. Tuen

maksukelpoisuus vahvistetaan vuoden 2022 lopussa, yhdistyksen taloudellinen

tilanne huomioiden.

10. Muut esille tulevat asiat

Ehdotettu yleisö / valmennusklinikkaa.



11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.31


