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Liiton syyskokouksessa
poikkeusjärjestelyt
Syyskuussa pidetyssä kevätkokouksessa päätettiin järjestää syyskokous koronatilanteen
vuoksi hajautetusti niin, että Helsingin pääkokoukseen on mahdollista osallistua alueellisesti
järjestetyn kokoontumisen kautta sähköisellä yhteydellä.
Kaikilta syyskokoukseen valtakirjalla eli ääni- ja puheoikeudella osallistuvilta edellytetään
ennakkoilmoittautumista liiton hallituksen päätöksellä. Valtakirjaan tulisi merkitä
poikkeuksellisesti myös varaedustajan nimi kokousedustuksen varmistukseksi.
Kannustamme teitä jo miettimään, kuka seurastanne osallistuu kokoukseen sekä
varahenkilöä hänelle. Paikan päällä ei voi enää nimetä uutta edustajaa. Järjestelyt ovat
käynnissä ja tiedotamme lisää käytännön asioista ensi viikolla.

Haku SRL:n puheenjohtajaksi ja
hallitukseen
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.11.2020 Helsingissä
valitaan hallituksen puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä hallitukseen kolmivuotiskaudelle
2021-2023. Hallituksen erovuoroisia jäseniä 31.12.2020 päättyvällä kaudella ovat
puheenjohtaja Mikael Forstén sekä jäsenet Janne Lappi ja Petri Pesonen.
Liiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja esityksiä hallituksen
puheenjohtajaksi ja jäseniksi osoitteeseen satu.vaihkonen@terveystalo.com 31.10.2020

mennessä.
Esityksen tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan
mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan toimijoihin.
Lisätietoja hausta: https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/hallitushaku/

Seuratoimijoiden
palkitseminen
SRL100
juhlavuoden upeilla
tuotteilla
SRL100 juhlavuoden tuotteet sopivat
erinomaisesti seuratoimijoiden ja
yhteistyökumppaneiden palkitsemiseen ja
muistamiseen. Pieneen muistamiseen sopii
vaikka kangaskassi, jonka sisään on kätevä
sujauttaa esimerkiksi seuran oma tuote,
kunniakirja tai diplomi. Kaunis sankarinaularintakoru on edullinen ja kaikille sopiva lahja.
Upea numeroitu Sevenonin valmistama
taidelasivati puolestaan on uniikki
muistaminen, jota saaja varmasti arvostaa –
vateja on valmistettu vain sata!
Tilaa juhlavuoden tuotteet Raudikko Ruuna verkkokaupasta
https://www.raudikkoruuna.fi/tuoteosasto/srl-tuotteet/

Esitteitä ja materiaaleja seuran
toiminnan tueksi
SRL tarjoaa seuroille esitteitä ja muuta materiaalia, sekä jaettavaksi tapahtumissa
harrastuksesta kiinnostuneille että seuran omaan käyttöön.
Lisätiedot ja tilaus
Vielä ehdit tilata myös jäsenhankintakampanjan materiaalit

Pararatsastajan avustajakurssi Ypäjällä
13.-15.11. - Ilmoittautuminen päättyy
pian!
Ypäjän Hevosopistolla järjestetään pararatsastajan avustajakurssi 13.-15.11. Kurssi on
tarkoitettu kaikille pararatsastuksesta kiinnostuneille, pararatsastuksessa
avustajina/taluttajina toimiville ja pararatsastuksen ohjaajiksi haluaville. Tavoitteena on
kouluttaa avustajia ja taluttajia pararatsastustunneille. Peruskurssi on myös
pararatsastusohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa.
Ilmoittautuminen päättyy 25.10. Joten toimi nopeasti!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen TÄÄLLÄ

SRL100 Seurawebinaari "Yhdessä
eteenpäin" 12.12.2020.
Seurat, alueet ja Ratsastajainliitto yhdessä eteenpäin vuoteen 2021.
Käymme läpi ajankohtaisia aiheita kuten seurakyselyn tulokset. Alueiden yhteinen
puheenvuoro avaa aluetoimintaa ja lisäksi seurat kertovat hyvistä ideoistaan ja toteutuneista
kampanjoistaan jäsenten hyväksi.
Lisäksi kuulemme Olympiakomitean terveiset seuratoiminnalle.
Kellonaika tarkentuu vielä lähempänä.

