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Toimintasuunnitelma kaudelle 2018–2019
KABE Järvi-Suomi ry
Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Kabe-matkailuajoneuvokäyttäjien ajoturvallisuutta,
sekä ohjata taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa. Yhdistys opastaa jäsenille oikeita leiriytymistapoja turvallisuuden, toiminnan, ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisten tapaamisten suhteen. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii lisäämään verkostoitumista koko toiminta-alueella
jäsenten kesken, etsimään yhteistyökumppaneita jäsenetujen tarjoamiseen, sekä toiminnan ja tapahtumien mahdollistamiseen. Yhdistyksen jäsenten tunnuksena on ajoneuvokohtainen yhdistyksenmerkki ja jäsenkortti.
Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Kokoukset
Yhdistys kokoukset pidetään sääntöjen mukaan hallituksen esittämässä paikassa.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
Jäsenistö
Jäsenhankintaa tehdään jokainen henkilökohtaisesti hyviä käytöstapoja noudattaen. Myös näyttelyitä ja tapahtumia hyödynnetään jäsenhankinnassa. Toimintakauden aikana on tavoitteena hankkia
kattavasti jäseniä koko toiminta-alueelta. Jäseneksi voi liittyä myös toiminta-alueen ulkopuolelta
tulevat halukkaat Kabelaiset.
Talous
Yhdistyksen taloutta pidetään yhdistyksen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Joitakin pieniä tavaraarpajaisia voidaan järjestää. Jäsenille myydään jäsentuotteita. Lisäksi erilaisin kilpailuin ja tapahtumin voidaan tehdä varainhankintaa. Tuotot käytetään yhdistyksen toiminnan ylläpitoon ja koko jäsenistön hyväksi. Liittymis- ja jäsenmaksua peritään yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Kassaliikenteestä vastaa hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt. Kaikki tehtävät ovat talkootyötä. Tapahtumat ovat omakustanteisia. Yhteistyökumppaneilta pyydetään sponsorointiapua tapahtumiin.
Toiminta
Koulutukset
Koulutuksia voidaan järjestää tapahtumien yhteydessä tai erikseen pidettävänä aikana ja varsinkin
matkailukauden alussa. Omatoimiseen huoltotarkastukseen voidaan pyytää kouluttajaksi matkailuajoneuvo huoltohenkilöitä. Myös SF-Caravan liiton koulutuksissa käyneitä voidaan käyttää esim.
turvallisuus- ja leirintäkoulutuksissa. Järjestetään ”Tekniikka tutuksi” – tunteja, joissa vaihdetaan
kokemuksia.
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Tapahtumat
Toimintakauden aikana osallistumme Tervo Caravanissa 16.6. järjestettäviin karavaanareiden kesätapahtumaan. Tapahtumakutsun olemme saaneet elokuussa 2017 Tervon Kotirannalla-hankkeelta.
Samalla pidämme yhdistyksen treffit 15–17.6.-18. Myös vuodelle 2019 varaudumme olemaan tapahtumajärjestelyissä mukana.
Jäseniämme kannustetaan osallistuma 21.–22.7 järjestettävään Kabelaisten ”valtakunnalliseen” tapahtumaan Lintulahteen Konginkankaalle.
Myös syyskuussa Oulun Nallikarissa järjestettäviin Pohjois-Suomen Kabelaisten kalatreffeille tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteinen Kabe-matka. Yhdistys voi järjestää myös omalla toimintaalueellaan tapahtumia.
Näyttelyihin osallistutaan aktiivisesti.
Talvikautena voidaan järjestää vaunuton viikonloppu.
Tiedotus
Sisäinen tiedottaminen
Tiedotusta ylläpidetään jäsenille yhdistyksen kotisivujen kautta avoimesti, siten, että toiminnalle
saadaan myös hyvää ulkopuolista mainosarvoa. Tiedottamisessa käytetään aktiivisesti myös sähköpostia ja tekstiviestiä, sekä postitusta niille, jotka eivät käytä sähköisiä viestintävälineitä. Kokoukset
kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti.
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenten näkyvyyttä lisätään hankkimalla ajoneuvoon kiinnitettävä jäsenmerkki. Myös
vaatetusta voidaan hankkia omakustannus hintaan. Yhdistyksen kotisivuja päivitetään aktiivisesti.
Tiedotukseen suunnitellaan lisättäväksi sekä Facebook, että WhatsApp tiedottaminen.
Yhteistyö ulkopuolisten kanssa
Tärkein merkkikohtainen yhteiskumppani tulee olemaan J Rinta-Jouppi Kuopion toimipiste. Myös
muut jäsenetuja tarjoavat yritykset ovat tärkeitä jäsenillemme. Yritykset ovat esillä myös yhdistyksemme kotisivuilla ja tiedotteissa.
Tarkoituksen mukaisia yhteistyökumppaneita etsitään koko toiminta-alueelta. Leirintäalueyrittäjien
kanssa pyritään neuvottelemaan jäsenetuja ympäri toiminta-aluetta. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti
muiden Kabe-yhdistysten ja karavaaniyhdistysten kanssa.
Lopuksi
Toimikautena jäsenhankinnan kasvattamista jatketaan aktiivisesti ja toimintamme pidetään hauskana kaikin puolin.
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Hallitus

