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Aika 26/11/2016 klo 13:00
Paikka ABC Seinäjoki

Liittet : Toimintasuunnielma vuodelle 2017, (liite 1 ) , Talousarvio vuodelle 2017 (liite 2)

Läsnä: Liitteenä (liite 3) lista läsnäolijoista

1   Kokouksen avaaminen: 
     -Kokouksen avasi puheenjohtaja Nina Degerman kello 13.10
2   Kokouksen järjestäytyminen: 
     -Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Nina Degerman, sihteeriksi Saana Janhonen,      pöytäkirjan tarkistajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Minea Nykamb ja Leena Latvala
3   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: 
    -Yhdistyksen säännöissä (§12 ja §13) sanotaan, että ”Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla (=nettisivuilla) ja niissä on ilmoitettava kokousessa käsiteltävät asiat.” 
 ”Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.” 

   -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
4   Esityslistan hyväksyminen:
     -Esityslista hyväksytään sellaisenaan
5   Hallituksen valinta ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi:
     - Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt; Irina Turpeinen, Nina Degerman, Janika Tähtinen, Rakel Penttinen, Anu Viitamäki, Saana Janhonen ja Leena Latvala. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Nina Degerman.
6   Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien ( 2kpl) valinta ja niiden vara tarkastajat
      -Päätetään valita kaksi toiminnan tarkastajaa ehdotetaan Paula Kiviojaa ja tämän vara
       tarkastajaksi Minea Nykamb sekä Päivikki Puutio-Ojalaa ja tämän vara tarkastajaksi Teija 
       Talasmo
7   Jäsenmaksujen suurus 
    - Jäsenmaksu pidetään ennallaan 20 € ja uuden jäsenen kirjaamismaksu 5 €. Perhejäsenen
      maksu alennetaan 15 € summasta 10 €.

   - Loppuvuoden kampanja 31.12.2016 ; Liittyminen ilman 5 € kirjaamismaksua ja jäsenmaksu on jo vuoden 2017 jäsenmaksu. 
8   Toimintasuunnitelman hyväksyminen  
    - Toimintasuunnitelmaan muutetaan talous kohtaan tarkastuttaa tilinpäätökset  valtuutetulla tilintarkastajalla, tilintarkastaja -> toiminnantarkastaja, muuten toimintasuunnitelma hyväksytään sellaisenaan
9   Talousarvion hyväksyminen
     - Hyväksytään sellaisenaan
10  Uudet kunniajäsenet
    - ei uusia kunniajäseniä 
11  Yhdistyksen uudet säännöt
    - Yksimielisesti kannatetaan sääntömuutoksia, Sääntömuutokset liitteenä (liite 4 )
12  Näyttelykiertueen palkittavien hevosten palkintojen jako
    - Palkittavat lista liitteenä ( liite 5 )
13  Näyttelykiertueen yhteenveto
   - Näyttelykiertueesta tykättiin ja sitä toivotaan uusiksi. Järjestelyt ja aikataulut pitivät hyvin, aikataulua olisi saanut pikkuisen väljentää, että keskustelulle ja paperitöille olisi jäänyt enempi aikaa. Pisteet hieman puhuttivat, mutta tuomarit muistuttavat, että 10 pisteen ero hevosissa on jo hurja ero. Tuomareiden terveiset;  pidimme kovasti tästä näyttelykiertueesta, näimme paljon hevosia ja ihmisiä, suomessa on hienosti laatu ja esittäminen parantunut, mutta jatkossa kannattaa kiinnittää huomiota etenkin luustoon ja karvoihin.( tupsuihin ja jouhiin) Tulemme tiukentamaan linjaa. 

Mikäli näyttelykiertue totetutuu, tehdään aikataulullisesti hieman väljempi, mikä tarkoittaa suurella todennäköisyydellä lisäpäivää. Ajankohdaksi arvioidaan viikko ennen  tai jälkeen juhannuksen. Siitä toteutetaan facebookissa kyselyä. Hevosten lukumäärää täytyisi saada vielä vähän nostettua, niin pystytään pitämään hinnat yhtä edullisena. Uutta kiertuetta ruvetaan suunnittelmaan heti vuoden vaihteen jälkeen.
14  Erotettavat jäsenet:
     - jäsenmaksun maksamatta jättäminen, lista liitteenä (Liite 6)
11 Muut esille tulevat asiat
    - Kotisivujen päivitys, kotisivut käydään kauttaaltaan läpi ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Uusi hallitus valitsee hallituksesta henkilön tähän.
   - Orimainokset; Ilmaiset kotisivuilla ja Cobin postiin 20 € ja saman omistajan seuraavat orit 
     10 €.
  - Cobin posti; Siihen tehtäisiin juttuja jo koko vuoden ajan, kaikki saavat tehdä juttuja 
   lehteen ja otamme niitä vastaan enemmän kuin mielellämme, ettei lehti ole yhden ihmisen 
   käsialaa. Cobin posti olisi aina näyttelyihin mennessä valmis ja siitä puuttuisi vain näyttelyiden osio, mikä lisätään lehteen ja lehti menee heti näyttelyiden jälkeen painoon.
   - aktiivisempi osallistuminen hevostapahtumiin, hevosten kanssa ja ilman.
   - yhdistys järjestäisi pienempiä tapahtumia, luentoja, koulutuksia, kaikki saavat mielellään
      osallistua ideointiin ja talkoisiin, nämä hyviä lisiä varainhankintaan
  - Myynti tuotteet -paremmin esille näyttelypaikalla.
                                      - Vihreät T-Paidat 10 €/Kpl ja 15€/2 Kpl
                                      - Mustat fleecehupparit isolla logolla, loppuerä  50 € /kpl
		     - Huppareista tilauskysely
- Reissu hollantiin Oripäiville suunnitteilla!!
 	
12 Kokouksen päättäminen
    - Kokous päätetään 14.45

