KUTSU

Enjalan ratsastajien sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 10.4.2022 klo 16 osoitteessa Enjalan
talli, Laineentie 66, Kerava.
Kokouksessa käsitellään oheisesta esityslistasta ilmenevät sääntömääräiset asiat.
Toimintakertomusluonnos vuodesta 2021 on liitteenä.

Helsingissä 26.3.2022

Noora Markoff
Hall. pj.

Esityslista

Enjalan ratsastajien kevätkokous 2022

Aika

10.4.202 klo 16

Paikka Enjalan talli

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

5. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Hallituksen laatiman vuosikertomuksen esittely ja hyväksyminen

7. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely ja hyväksyminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja puheenjohtajalle

9. Muut mahdolliset asiat / ilmoitusasiat

10. Kokouksen päättäminen

Enjalan ratsastajat ry
Toimintakertomus vuodelta 2021
Enjalan ratsastajat ry on toiminut syksystä 2010, joten vuosi 2021 oli 11 toimintavuosi.
Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsi Tarvainen ja jäseninä varapuheenjohtaja
Laura Markoff (tiedotus), Noora Markoff (sihteeri ja kilpailusihteeri), Sanna Särkelä
(jäsensihteeri), Heidi Mattila (taloudenhoitaja), Jenni Karhunen, Hyppe Salmi, Jonna Enjala,
Minna Aitta-aho, Sanna Ronkainen, Tuuli Torssonen, Anna Toikkanen, Veera Lindström,
Jasmin Aitta-aho, Janika Aho, ja Taina Mäki (Cafe Kavio). Hallitus kokoontui neljä kertaa.
Enjalan ratsastajat ry on Suomen ratsastajainliiton jäsen, joten jäsenille on turvattu SRL:n
jäsenedut omien etujen lisäksi. Seuran tiedottaminen on tapahtunut pääasiallisesti omien
nettisivujen kautta sekä sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Instagramissa.
Vuoden 2021 toiminta keskittyi vahvasti kilpailujen järjestämisen ympärille. Seura järjesti
kahdet kouluratsastuskilpailut, pukuratsastastuskilpailut sekä kahdet esteratsastuskilpailut.
Valmennuksia järjestettiin esteratsastuksessa. Seuran tuen myötä osallistumismaksut olivat
kohtuulliset. Kilpailijoita tuettiin kilpailutuella, minkä lisäksi oli mahdollista
kilpailumenestyksen perusteella saada kilpailulupamaksuista palautus seuran varoista. Seura
tarjosi
alennuksia
Horse
&
Rider
hevostarvikeliikkeessä
sekä
Jatapet-lemmikkeläinliikkeessä Keravalla. Seuran logon sai brodeerauksen kustannuksella
Hööksistä ja Keravan Horse & Rideristä hankittuihin tekstiileihin.
Seura toimi läheisessä yhteistyössä Enjalan Talli Oy:n ratsastuskoulun kanssa, jolta seura
vuokraa tiloja. Seura jatkoi suositun hevostaitokerhon pyörittämistä.
Seuran talous on perinteisesti ollut hyvässä kunnossa, mutta koska seuran varainhankinta
perustuu keskeisesti kilpailujen järjestämiseen ja Cafe Kavioon, on seuran talous edelleen
kärsinyt pandemian vaikutuksista vuonna 2021.

