Gumbölen Ratsastajat ry

KEVÄTKOKOUS 2022
Pöytäkirja
Paikka: etäyhteydellä Google Meets -palvelun kautta
Aika: Ke 23.3.2020 klo 17.00
Läsnä: Erillinen osallistujalista liitteenä

1. Kokouksen avaus
Suvi Takko avasi kokouksen kello 17.05.
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden
valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Takko ja sihteeriksi Silja Nokso-Koivisto ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Joanna Jokinen ja Miia Salaspuro.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Vuoden 2021 tilin- ja toiminnantarkastuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä
toimintakertomuksen esittely
Esitettiin seuran tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä
toimintakertomus
vuodelta
2021.
Hyväksyttiin
seuran
tilintarkastusja
toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus vuodelta 2021.
Todettiin, että vuoden 2021 tulos oli alijäämäinen 1 701,59 €. Hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus vuodelta 2021.
Toimintakertomus: Vuonna 2021 seuran toiminta oli aktiivista korona- ja herpestilanteesta
huolimatta ja kesän kilpailuja järjestettiin normaali vuosia vastaava määrä.
Keskiviikkokilpailuja järjestettiin kahdet, yhdet jouduttiin perumaan myrskyn takia. 1-tason
kouluratsastuskilpailuja järjestettiin kolmet. Working equitation- harjoituskilpailut jouduttiin
peruuttamaan tallissa kiertäneen hevosten virustaudin vuoksi. Avoimia este- ja
koulurataharjoituksia järjestettiin lähes kuukausittain. Kilpailutoiminnan lisäksi seura järjesti
kevättalkoot sekä seuravaatetilauksen. Muu toiminta pidettiin koronarajoitusten vuoksi
tauolla. Seuran kevätkokous järjestettiin etäyhteydellä maaliskuussa. Pandemialanteen
hellitettyä syksyä kohti järjestettiin rakenneluento sekä perinteiset syyskokous ja pikkujoulut,
tallimestaruuskilpailut sekä joulukatrilli. Buffan tuotteita myytiin myös tapahtumien
ulkopuolella seuralla olevan oman MobilePay-tilin kautta kulkevilla maksuilla. Seurapisteet
poistettiin käytöstä toiminnantarkastuksen huomautuksen seurauksena. Tiedotuksen
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kehittämistä jatketaan ja näkyvyyttä hakukoneissa parannetaan lisäämällä seuralle oma
profiili kattavine tietoineen Googlen hakuun.
Tuloslaskelma ja tase: S.Takko esittelee tuloslaskelmaa. Varsinaisesta toiminnasta tuotot
yhteensä 7300,50 €. Kulut pääasiassa kilpailujen järjestelyyn liittyviä; kulut yhteensä 9102,90
€. Toiminnan tuotto-/kulujäämä -1701,59 €.
Tiia Hyysalo suorittanut toiminnantarkastuksen yhdistyksen edellyttämien tarpeiden
mukaisesti vuodelta 2021. Yleisenä havaintona standardimuotoisia toteamuksia, jotka
vastaavat sääntöjä. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee jatkossa hallituksen allekirjoittaa (ei
vain puheenjohtaja). Alkuvuodelta ollut vielä puutteita, jotka ovat työn alla.
Tili- ja toiminnantarkastus hyväksytty.
6. Varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2022
Syyskokouksessa varatoiminnantarkastajaksi valittu Tiia Hyysalo on esteellinen toimimaan
varatoiminnantarkastajana. Hänen tilalleen valittiin varatoiminnantarkastajaksi Ilona
Karppinen.
7. Sääntömuutosten hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti sääntömuutosehdotus seuran uusiksi säännöiksi. Ehdotus on
hyväksytty myös syyskokouksessa 2021 ja näin ollen astuu voimassa olevaksi tämän
kokouksen hyväksynnällä.
8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.32.

Espoossa 23.3.2022
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Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2021
Liite 2 Tasekirja 2021
Liite 3 Osallistujalista
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Liite 1 Toimintakertomus 2021
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Liite 2 Tasekirja ja tuloslaskelma 2021
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Liite 3 - Läsnäolijat

Essi Raunamaa
Suvi Takko
Kristina Ketola
Kirsi Inkala
Ilona Karppinen
Silja Nokso-Koivisto
Anne Hyysalo
Milja Ahonen
Joanna Jokinen
Miia Salaspuro
Nora Rehn
Elina Kilpeläinen
Kitty Wancke
Tiia Hyysalo
Kirsikka Isohanni
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