
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY.  HALLITUKSEN KOKOUS 01/2022 
          Järjestäytymiskokous 

Aika:  18.12.2021 klo 10:30  
Paikka:  Etäkokous Teams-yhteydellä 

HALLITUS TIEDOTTAA  

1. Hallituksen järjestäytyminen 
• varapuheenjohtajaksi valittiin Marco Kaistila. 
• sihteeriksi valittiin Timo Juuti. 
• rahastonhoitajaksi Seija Kerokoski. 
• jäsenkirjuri valittiin yhdistyksen syyskokouksessa. 

2. Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat yhdistyksen puheenjohtaja Teemu Kuosmanen ja 
varapuheenjohtaja Marco Kaistila yhdessä, tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän 
yhdistyksen jäsenen kanssa. 

3. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet myönnettiin puheenjohtaja Teemu Kuosmasella ja 
rahastonhoitajalla Seija Kerokoskella. 

4. Koulutukset ja kurssit 
• Tiedotetaan jäseniä Liiton järjestämistä webinaareista. Hhallitus suosittelee osallistumaan 

niihin mahdollisuuksien mukaan. 
• Puheenjohtajapäivät järjestetään 5.-6.2.2022 Alavudella. Päätettiin että puheenjohtaja 

Teemu Kuosmanen osallistuu puolisoineen puheenjohtajapäiville helmikuussa. 
• Leirintämatkailun kehittämispäivät järjestetään Tampereella 5.-6.3.2022. Päätettiin valita 

osallistuja(t) seuraavassa kokouksessa. 

5. Muut esille tulevat asiat 
• Vanhojen toimikuntien vetäjiä on pyydetty toimittamaan toimikunnan toiminnalle tärkeät 

tiedot uusille toimikuntien vetäjille. 
• Päätettiin että hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen WhatsApp -ryhmien ’Leporanta’ ja 

’Leporanta saunavuorot’ ylläpitäjiä. 
• Päätettiin jatkaa v. 2021 hallituksen kokousten tiedottamiskäytäntöä eli koosteet 

lähetetään sähköpostilla vuosipaikkalaisille, tallennetaan yhdistyksen verkkosivuille ja 
paperikopio Leporannan takatuvassa olevaan kansioon. 

• Todettiin että Korona tilanne on otettava huomioon Avantotreffien 21-23.1.2022 
järjestelyissä. Seurataan Aluevalvontaviraston koronarajoituksia ja noudatetaan niitä. 

• Alueelta on vapautunut kaksi (2) paikkaa. Paikat pyritään arpomaan hallituksen 
seuraavassa kokouksessa tammikuussa, jos näihin paikkoihin löytyy useampi 
kiinnostunut. Isäntätoimikunnan vetäjä informoi vuosipaikkalaisia paikkojen 
vapautumisesta ja niiden arvonnasta.
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