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JOHTOKUNNAN KOKOUS IV / 2021

Aika: pe 6.8.2021 klo 18
Paikka: Hiltsun kotona, Asematie 5 F

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokous avattu kello 18.05.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

2. Esityslistan ja aikaisemman pöytäkirjan vahvistaminen: esityslista ja aikaisempi pöytäkirja
vahvistettu.

3. Posti: Ei toimenpiteitä.

4. Tolppa-case: Rikosilmoitus tehty loppuvuodesta 2020 koskien seuran estetolppia, joita ei
saatu ratsutilan tiloista. Sirja Sorsila oli pyytänyt sovittelua asian suhteen, jossa Anna-Maija
Koski kävi, mutta sopua ei syntynyt. Seurana olemme edelleen sitä mieltä, että tolpat ovat
seuran omaisuutta ja kuuluvat kokonaisuudessaan seuralle. Selvitetään kuinka edetään
asian kanssa jatkossa.

5. Aluekisojen katsaus

- talous: Menoissa tuomareiden ja stewardin maksut, kilometrikorvaukset,
pohja/tilavuokra, bajamaja ja kasteluletku. Tuloissa osallistumismaksut, kanttiini ja
sponsori maksut. Kokonaisuudessa kisoista seura on plussalla noin 77 euroa.
Keksitään jatkoon mahdollisia säästötoimenpiteitä.

- ruusut/risut: Kiitosta tuli ratsukoiden lähettämisestä kentälle sujuvasti, kun kenttä oli
kauempana, yleisesti kilpailuiden sujuvuudesta tuli myös kiitosta. Kanttiinin antimia ja
hintoja kehuttu. Rakentavaa palautetta annettu koskien parkkipaikkaa ja
parkkeerausta, jolle voisi seuraavissa kisoissa yrittää keksiä sujuvampaa ratkaisua.
Jatkoa varten mietitään katsomoa, lämmintä ruokaa isoihin ja pitkiin kisoihin ja
äänentoistoa maneesille asti.

6. Hubertus: Hubertus järjestetään 9.10 klo 18 alkaen. Wagnerilta kysytty tarjousta. Hinnat
hyvin samoissa, kuin keskisen onnenkivessä. Hillevi kysyy vielä tarkennusta Wagnerista,
mutta Wagner valikoituu hubertusjuhlan juhlapaikaksi. Osallistumismaksu selvitetään vielä,
kun saadaan lopullinen tarjous.
Kettujahti tänä vuonna omilla hevosilla, kun ei enää ratsastuskoulun kanssa yhteistyötä.
Hiltsu ottaa Luoviin yhteyttä kettujen suhteen, kun niitä ei enää varastossa.
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7. Tapahtumakalenterin suunnittelua eteenpäin

- harkkakisat maastoon: maastoeste harjoituskilpailut järjestetään 5.9.2021
- Tuuriin harkka/seurakisoja: Koketin pokaali 16.10.2021. Seurakisat yhtenä

viikonloppuna: 6.11 koulukilpailut ja 7.11 estekilpailut. Hiltsu kyselee seurakisoihin
tuomarit.

8. Muut asiat: Seuravaatetilaus: Ansku hoitaa tulevan seuravaatetilauksen.
Mietitään estepuomien säilytystä Tuurin hevospuistolla, ettei puomit kerää kosteutta ja ala
hapertua.

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous: perjantai 1.10.2021 seuraava kokous. Kokous
päätetty klo 19.46
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