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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Hyväksyttiin syyskuun kulut ja lokakuun kulut. Tarkistetaan vielä kummankin kuun
loppusummat Heliltä. Riihen kuluja näistä suurin osa.
Hyväksyttiin seuraavat matkakorvaukset: Puheenjohtaja Teemu Kuosmaselle 450 e, sihteeri
Elina Tukkiniemelle 170 e, rahastonhoitaja Heli Degerholm-Virtaselle, VankkuriViesti –
edustajille Teemu Kuosmaselle ja Lauri Niemiselle 84,97 e kummallekin, Ari Hildénille
100,19 e isäntä- ja aluetoimikunnan vetäjyydestä, emännille Päivi Ristola-Hildénille ja Seija
Kerokoskelle yhteensä 170 e. Hankintavastaava Hanna Lindforsille enintään 170 e,
matkakorvaushakemusta ei ole vielä tullut. Lisäksi Teemu Kuosmaselle liittokokousmatkasta
kilometrikorvaukset 119,11 e. Mauri Hietalalta tulossa vielä kilometrikorvauslasku
Riemuriihen rakennusprojektiin liittyen.
Heikki Suominen ehdotti, että jossakin vaiheessa käydään mahdollisista korvauksista
keskustelu.
Uusia jäseniä on tullut kolme. Hyväksyttiin uudet jäsenet.
Kirjeitä on välitetty hallituksen jäsenille. Keskusteltiin Citynomadin
karttapalvelutarjouksesta, mutta todettiin, ettei ainakaan toistaiseksi tarvita kyseistä palvelua.
Liiton koulutuksista on jaettu tietoa. Webinaareihin osallistutaan aktiivisesti. On tullut
kirjanpitäjältä tieto, että täytyy tehdä valtuutus Suomi.fi –alustalle kirjanpitofirmaa varten.
Teemu hoitaa asian.
On tullut yhteydenotto mahdolliselta uudelta kausipaikkalaiselta. Vaunukunnalla ei ole
mahdollisuutta terveyssyistä tehdä isäntävelvoitetta. Päätettiin, että kausipaikkasopimus
voidaan hyväksyä, mikäli vaunukunta pystyy osoittamaan jonkun, joka hoitaa
isäntävelvoitteen.
Todettiin, että vapautuvat paikat ilmoitetaan vuosipaikkalaisille sähköpostilla ja arvotaan,
mikäli kiinnostuneita on useampia.
Tulevat tapahtumat
-

Pikkujoulut Leporannassa 5.12. nyyttikestiperiaatteella
Maalispilkit Leporannassa 12.-14.3. 2021
Kevätkokous 10.4.2021 klo 15 Parmaharjulla
40-vuotiskutsuvierastilaisuus riippuu koronavirustilanteesta

Liiton koulutukset
- Webinaarit: pyritään osallistumaan aktiivisesti
- Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät Hämeenlinnassa 6.-7.2.2021
- Leirintämatkailun kehittämispäivät Tampereella 6.-7.3.2021
Teemu kertoi eilisestä sosiaalisen median ja viestinnän webinaarista. Olisi hyvä olla
viestinnän suunnitelma. Kanavia valittaessa täytyy ottaa huomioon eri ikäryhmien suosimat
kanavat. Voisi ottaa nuorempia mukaan viestintään tuottamaan sisältöä nuoremmalle
kohderyhmälle.
Keskusteltiin vuosipaikkalaisuudesta rinnakkaiskortilla. Todettiin, että vuosipaikalla olevan
tulee olla jonkun yhdistyksen pääjäsen.
Koulutusvideo tehty Kokemäellä ajotaitomerkkisuorituksesta. Lauri tuo valmiin videon
kokoukseen.
Kuivausrumpua on tarjottu alueelle ilmaiseksi. Otetaan mielellään vastaan.
Liiton sivuilla löytyy testi: Karavaanari, testaa turvallisuustietosi. Löytyy
Leirintämatkailu -> Turvallista matkaa.
Seuraava kokous lauantaina 19.12. klo 17 Leporannassa.

