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HALLITUKSEN KOKOUS 03/2022

19.2.2022 klo 11:00
Leporanta

HALLITUS TIEDOTTAA
Hyväksyttiin yhdistykseemme yksi uusi jäsen. Hallitus toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi
yhdistyksemme toimintaan mukaan. Hallitus päätti jatkaa käytäntöä, jossa uudet jäsenet kutsutaan
ilmaiselle tutustumiskäynnille Leporantaan.
Todettiin tehdyn kartoituksen perusteella, että 3 kausipaikkalaista ei todennäköisesti jatka
sopimusta seuraavalle kaudelle. Päätettiin, että vapautuvat paikat arvotaan vasta, kun sopimukset on
uusittu. Kausipaikkajonossa on tällä hetkellä 5 karavaanaria.
Leirialueemme pyritään pitämään avoinna 28.4. - 25.9.2022. Kausipaikkasopimusten jatkamisen
takarajaa aikaistetaan, jotta ehditään sopia isännät jo Vappuviikonloppuun. Sopimusten uusiminen
ja maksut on suoritettava 1.4.2022 mennessä. Hallitus valmistelee uutta kausipaikkasopimusta,
joten vanhaa sopimuspohjaa ei kannata käyttää. Uusi sopimus pohjautuu Liiton tekemään malliin.
Myös salassapitosopimusta on muokattu niin että se sopisi paremmin alueisännän tehtäviä tekeville.
Isäntävuorojen jakaminen pyritään aloittamaan 10.4.2022. Sähköistä varaamistapaa edelleen
testataan, mutta on selvää, että sen rinnalla on edelleen oltava mahdollisuus varata vuoro
puhelimitse.
Porakaivon puhdistamistarjouksista hyväksyttiin HRV-Palvelut Oy:n tarjous. Puhdistusajankohtaa
selvitellään, mutta pyritään hoitamaan se maaliskuun aikana.
Hallitus päätti hyväksyä Kaarinan Lukon tarjouksen, joten toimiston ulko-ovenlukko tullaan
vaihtamaan lähiaikoina. Aluetoimikunnan vetäjä hoitaa asiaa.
Saunan ilmanvaihtokoneen moottori on rikki. Aluetoiminkunnan vetäjä valtuutettiin korjauttamaan
ko. moottori. Samassa yhteydessä todettiin, että jatkossa kaikkien laitteiden takuutiedot on
toimitettava Taloudenhoitajalle ja ne kerätään toimistolle kansioon säilytettäväksi.
Hallitukselle tiedotettiin, että alueella on puita, jotka saattavat kaatua tai ovat muuten ongelmallisia.
Jos saadaan lupa puiden kaatamiselle, niin ulkopuolinen urakoitsija kaataa puut, jonka jälkeen ne
pilkotaan talkoovoimin. Aluetoimikunnan vetäjä merkitsee puut ja ottaa yhteyttä alueen
vuokraisäntään.
Todettiin että Traktorin renkaat on vaihdettava, joten valtuutettiin hallituksen jäsen hoitamaan asia.
Toimiston tietokone alkaa sekin olla elinkaarensa päässä. Hallitus valtuutti sihteerin hankkimaan
uuden koneen ja näytön.
Isäntäliivien toimituksessa on tapahtunut virhe, joten isoimmat liivit ovat jääneet toimittamatta.
Hallitus tilaa isoja kokoja aiemmin toimitettujen lisäksi.
Huvitoimikunnan vetäjä suunnittelee Maalispilkkien (11.-13.3.2022) ohjelmaa. Vapaaehtoiset
voivat ilmoittautua mukaan järjestelyihin ottamalla yhteyttä Huvitoimikunnan vetäjään.
Kevätkokouksen (9.4.2022) asialista päätetään maaliskuun kokouksessa.

Hallitus haluaa kiittää kaikkia Avantotreffien järjestelyihin osallistuneita. Asiakkailta saatu palaute
oli pääsääntöisesti positiivista. Avantotreffeillä oli vieraana 11 auto/vaunukuntaa.
Seuraava hallituksen kokous on 13.3.2022.
Hallituksen psta
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