
Gumbölen Ratsastajat ry

KEVÄTKOKOUS 2021.

Pöytäkirja

Paikka: Heinäpoudankuja 3 H, Espoo, mutta osallistuminen tapahtuu koronatilanteen takia

ensisijaisesti etäyhteydellä Google Meets -palvelun kautta.

Aika: Su 28.3.2O2O klo 14.00

Läsnä: Erillinen osallistujalista liitteenä

1. Kokouksen avaus

Suvi Takko avasi kokouksen 14.03.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden

valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Takko ja sihteeriksi Nora Rehn ja

pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kirsi lnkala ja Sami Nyyssönen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden 2O2O tilin- ja toiminnantarkastuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä

toimintakertomuksen esittely
Esitettiin seuran tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä

toimintakertomus vuodelta 2O2O. Hyväksyttiin seuran tilintarkastus- ja

toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus vuodelta 2020.

Todettiin, että vuoden 2020 tulos oli ylijäämäinen 1032,54 €. Hallitukselle myönnettiin

vastuuvapaus vuodelta 2020.

Hallitus tulee käsittelemään sääntömuutostarpeet ja tuo ne seuraavaan yhdistyksen

kokoukseen.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.25.
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Espoossa 28.3.2021

Pu ohtaja

Suvi Takko

Pöytäkirja on tarkastettu ja se vastaa kokouksen kulkua.

Sihteeri

Nora Rehn

dlr*-' 3,^1.,,-a-,* 5*_,
Pöytäki rja ntarkastaja

Kirsi lnkala

Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2020

Liite 2 Tasekirja 2O2O

Liite 3 Osallistujalista

Pöytäkirjantarkastaja

Sami Nyyssönen



ttf Gumbölen Ratsastajat ry

Liite 1 - Toimintakertomus 2020

KI LPAI LUTOI M I NTA IA TAPAHTU MAT

Vuonna 2020 seuran toiminta oli aktiivista pandemiatilanteesta huolimatta ja kesän kilpailuja

järjestettiin rajoitusten puitteissa. Keskiviikkokilpailuja järjestettiin kolmet, joista kahdet ensimmäiset

rajatuin lähtijämäärin. 1-tason kouluratsastuskilpailuja ja working equitation harjoituskilpailuja

järjestettiin yhdet. Yhdet l-tason kouluratsastuskilpailut jouduttiin perumaan kokonaan pandemian

takia. Avoimia este- ja koulurataharjoituksia järjestettiin lähes kuukausittain.

Kilpailutoiminnan lisäksi seura järjesti kaksi eläinlääkintäluentoa, tallikirpputorin, hevosten

valokuvausta, ratsastajien kehonhallintakurssin, kouluratsastuksen arvostelukurssin sekä Ville Vaurion

valmennuksia. Seuran kevätkokousjärjestettiin koronatilanteen hellitettyä kesäkuussa. Syyskokousja

pikkujoulut järjestettiin etänä ja talkoot, tallimestaruuskilpailut, joulukatrilli sekä yhteinen HIHS-

lipputilaus jouduttiin perumaan.

Kilpailujen maksuissa otettiin käyttöön uuden Kipan sähköinen maksupalvelu ja muita tapahtumia

varten otettiin seuralle käyttöön oma MobilePay-tili. Aktiivista osallistumista seuran kilpailujen ja

tapahtumien järjestämiseen tuettiin jakamalla talkoohenkilöille seurapisteitä.

TIEDOTUS JA JASENISTO

Seuran nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi tiedottamista laajennettiin sähköpostitse

lähetettävällä kuukausikirjeellä. Tehokkaampaa tiedotusta varten seuran sähköpostipalvelu

vaihdettiin ja nettisivudomain päivitettiin. Vuoden lopussa järjestettiin sähköinen

jäsentyytWäisyyskysely, jonka tulokset esiteltiin syyskokouksessa ja nettisivuilla.
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Liite 3 - Osallistujalista

Kirsikka lsohanni

Tiia Hyysalo

Kirsi lnkala

Suvi Takko

Hannele Tarvainen

Sami Nyyssönen

Nora Rehn




