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Paikka: Gumbölen Ratsastuskeskus, Espoo

Aika: La 27.6.2020 klo 16,00

Läsnä: Suvi Takko, Kitty Wancke, Sanna Suvanto, Kirsikka lsohanni, Tiia Hyysalo

1. Kokouksen avaus

Suvi Takko avasi kokouksen

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden

valinta
1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Takko ja sihteeriksi Kitty Wancke ja

pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sanna Suvanto ja Kirsikka lsohanni.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous la il lisesti kokoon kutsutu ksi ja päätösvaltaise ksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyvä ksytti i n kokou ksen työjä rj estys.

5. Vuoden 20L9 tilin- ja toiminnantarkastuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä

toiminta kertom uksen esittely.

Esitettiin seuran tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä

toimintakertomus vuodelta 20L9. Hyväksyttiin seuran tilintarkastus- ja

toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus vuodelta 2019.

Todettiin, että vuoden 20L9 tulos oli tarkoituksellisesti alijäämäinen -1548e. Tase keventynyt

edellisvuodesta, tulos ollut noin 2000e pienempi. Syinä peruuntuneet isot koulukilpailut

sekä pienempi kilpailuiden buffet tuotto. Toisaalta ollaan tehty tarkoituksella hankintoja,
jotta ei päädyttäisi ylijäämäiseen tulokseen, kuten edellisinä vuosina, sillä se ei ole

toimintamme tarkoitus, Hallitukselle myönnetliin vastuuvapaus vuodelta 2019.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.51.
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Espoossa 27.6,2020

Puh eenJ ohtaja

Suvi Takko

Pöytäkirja on tarkastettu ja se vastaa kokouksen kulkua

Pöytä ki rja nta rkastaja

Sanna Suvanto

Liite L Toimintakertomus vuodelta 2019

Liite 2 Taseknja 2OI9

Gumbölen Ratsastajat ry
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Sihteeri

Kitty Wancke

Pöytä ki rja nta rkastaja

Kirsikka lsohanni



td\f

@
Gumbölen Ratsastajat ry

l-iite l" - Tsimi*tnksnt*rnus äSlS

KI LPAI LUTOI M I NTA JA TAPAHTU MAT

Vuonna 2019 seuran toiminta oli erittäin aktiivista. Keskiviikkokilpailuja järjestettiin kolmet, l-tason

kouluratsastuskilpailuja yhdet sekä järjestettiin yhdet working equitation kilpailut. Yhdet 1-tason

kouluratsastuskilpailut jouduttiin perumaan sääolosuhteiden takia. Jäsenille ia Gumbölen

Ratsastuskeskuksen asiakkaille suunnattuja este- ja koulurataharjoituksia järjestettiin lähes

ku ukausittain.

l(ilpailutoiminnan lisäksi seura järjesti ohjasajokurssin, turvallisuus- ja pelastuskoulutuksen, retken

Aino Nations Cup -tapahtumaan, Piet Nibbelinkin käsittelydemon yhdessä Äiti Amman luonnon

ystävien säätiön kanssa, istuntakurssin, junioreiden seuraretken Huippuun, satulansovitusleunnon,

rakenneluennon, kevättalkoot, pikkujoulut, tallimestaruuskilpailut, joulukatrillin sekä yhteisen

H IHS-lipputilauksen.

TIEDOTUS JA JASENISTO

Seuran nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin aktiivisesti tiedottamisessa

Seuran jäsenille järjestettiin yhteistyössä Hipposportin kanssa seuravaatteiden ja varusteiden tilaus


