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Vihdoinkin ihana kevät alkaa saapumaan ja tämä inhottavan pitkä liukas ajanjakso loppumaan.
Meidän karjaheppa Honey on viettänyt koko talven rauhallisesti pihatossa hieholaumansa
kanssa, mutta on jälleen päässyt paimentamisen makuun kun on voitu päästää lehmiä
ulkoilemaan liukkaiden jälkeen. Honey pitää hyvää kuria karjalaumalleen.
Myös ponit pääsi meillä liukkaiden jälkeen ulkoilemaan 6 hehtaarin laitumelle ja minishettis oli
aika hauska näky lehmien ja hiehojen seassa :)
Syyskokouksessa päätettiin, että vuonna 2017 Ranch Horsemanship pitää matalampaa profiilia.
Karjatyöskentely on jo kovin suosittua Suomessa ja harrastajia tulee jatkuvasti lisää, mutta
hallitukselle on kovin raskasta järjestää paljon tapahtumia kun jäsenistö on jakautunut niin
suurelle alueelle. Siksi päätimme että jatkossa jäsenistölle annetaan vapaat kädet järjestää itse
tapahtumia! Kuka tahansa voi järjestää tapahtumia vaikka omalla tallillaan tai kysyä
karjatilallisilta sopisiko karjatreffien järjestäminen (esimerkiksi allekirjoittanut ottaa mielellään
reenikavereita vastaan karjatilalleen). Jos tapahtuman järjestää Ranch Horsemanshipin nimissä
riittää, että ilmoittaa siitä jollekin hallituksen jäsenistä. Asiasta voi myös mielellään ilmoittaa
Ranch Horsemanshipin facebook-sivuilla, nettisivuilla ja halutessa myös sähköpostilla. Näin
saataisiin tapahtumia järjestettyä siellä minne ihmiset niitä haluavat :)
Yhdistys tulee tänä kesänä järjestämään vain yhden ison tapahtuman. Tämä tapahtuma
pidetään kesällä leirimäisenä karjatapahtumana Ähtävällä Stubb Ranchilla.
Nyt kaipaisinkin teiltä ideoita ja ehdotuksia milloin tällainen tapahtuma sopisi Teille jäsenille?
Mikäli olet kiinnostunut ota yhteyttä niin voimme yhdessä suunnitella sellainen tapahtuma joka
sopii kaikille halukkaille. Lisäksi tietysti kuka tahansa saa osallistua itse tapahtumaan, mutta
suunnitteluun otetaan mielellään innokkaita ehdotuksia vastaan jotta voimme järjestää sellaisen
tapahtuman jonka jäsenistö haluaa :)
Koska tapahtumia ei ehkä järjestetä yhtä monta kuin ennen, päätimme syyskokouksessa, että
alennamme jäsenmaksua reilusti. Aikaisemmin jäsenmaksu on ollut 30 euroa, mutta
vuonna 2017 se on vain puolet siitä eli 15 euroa. Juniorijäsenmaksu on 10 euroa ja
perhejäsenyys 30 euroa.
Jäsenmaksulasku löytyy jäsenkirjeen liitteenä.
Liitä maksun viestiosioon nimesi sekä perhejäsenten nimet ja syntymäajat.
Toivotamme myös kaikki tervetulleiksi Ranch Horsemanship ry:n keväkokoukseen 30.3 klo 18.30
Stubb Ranchilla Ähtävällä osoitteessa Gränlandintie 129, 68820 Ähtävä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat (vuoden 2016 toimintakertomuksen
hyväksyminen, tilinpäätäksen vahvistaminen, toiminnantarkastajien lausunto sekä
vastuuvapauden myöntäminen) sekä keskustellaan tämän jäsenkirjeen asioista. Tervetuloa!
Mahtavaa kesää odottaen!
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