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Käsitellyt asiat
1. Seuran varapuheenjohtaja Janna Pietikäinen avasi kokouksen klo 14.22
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janna Pietikäinen, sihteeriksi Katariina Kyander sekä
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Seija Forsström ja Annika Wermundsen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut lähetettiin jäsenille lauantaina
17.3.2012. Kokouksessa paikalla olleiden nimilista erillisenä liitteenä.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Seuran rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Seija Forsström esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastajien
lausunnon vuodelta 2011 ja Noora Lambergin tekemän vuosikertomuksen 2011.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille.
7. Käsiteltiin hallituksen ehdotus seuran nimen muuttamisesta.
Hallitus ehdotti seuran nimen muuttamista nykyisestä Karlvikin Ratsastajat ry:stä uuteen
muotoon Ratsastusseura Skara ry.
Yhdistyksen säännöt kohta 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen nimi on Karlvikin Ratsastajat ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä
SkaRa, ja sen kotipaikka on Helsinki
Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Skara ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä
Skara, ja sen kotipaikka on Helsinki.
8. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta muuttaa seuran nimi.
Ratsastusseura Skara ry:ksi. Lyhenne Skara
9. Käsiteltiin hallituksen ehdotus lisätä jäseniä seuran hallitukseen ja täydentää hallitusta
kokouksen päätöksen perusteella.
Hallitus ehdotti, että hallitusjäseniä lisätään nykyisestä 3-7 henkilöstä 5-10 henkilöön.
Yhdistyksen säännöt kohta 6. Hallitus, 1. kappale
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi
kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.
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Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi
kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.
10. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta muuttaa hallituksen jäsenten määrää
ja täydennettiin hallitusta uusilla jäsenillä Erica Högman ja Maarit Suortti.
11. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta lisätä yhdistyksen sääntöihin toiminnantarkastajat.
Yhdistyksen säännöt kohta 8. Tilikausi ja tilintarkastus
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistyksen säännöt kohta 11, yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat: kohta 7.
Nykyinen teksti:
Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Ehdotettu teksti:
Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja
heille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastajat.
12. Ei muita esille tulevia asioita.
13. Kokouksen puheenjohtaja Janna Pietikäinen päätti kokouksen klo 14.59.
Pöytäkirjan vakuudeksi

_________________________
Janna Pietikäinen
Puheenjohtaja

___________________________
Katariina Kyander
Sihteeri

_________________________
Seija Forsström
Pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Annika Wermundsen
Pöytäkirjantarkastaja
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