KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 1/2010

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 14.1.2010 Hannu Rytkösen työpaikalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, Arja Mannelin, Tarja Hirvonen, Pia Kyllönen, Lenita Perhovaara, Juuli
Huttunen, jun. ed., Sari Nieminen, tiedotusvastaava, Mirja Leppänen, siht.

1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin edellisen kokouksen ( 14/09, 17.12.09) pöytäkirja.
*Ympäristöprojektin loppuraportti ja loppuanomukset on tehty ja toimitettu
Oulujärvi Leaderin kautta TE-keskukselle. Tositteiden mukainen rahoitus
maksettaan tammi-helmikuussa.
*Hannu sopii Raviradan kanssa pidettävän palaverin.

3 §

Nuorisoasiat:
Eduskunnan Hevosystävien seura on lahjoittanut Sinettiseuroille 150 e käytettäväksi
lasten ja nuorten liikkumista lisäävän urheilupäivän järjestämiseen. Ohjelmarunko
on esitettävä kirjallisesti ennen suunniteltua liikuntapäivää ja jälkikäteen on laadittava
raportti tapahtumasta.
Avustussumma käytetään joko kesäjuhlan tai keppihevostapahtuman yhteydessä.
Sinettiseurojen aluekierros on Kajaanissa 23.2 – kysytään pääseekö Riikka
osallistumaan.
Ratsastuksen Sinettitapaaminen on Koskella 6.-7.3. Koskelle on pitkä ja hankala
matka joten todennäköisesti tapaamiseen ei osallistuta. Ensi vuodelle ehdotetaan
tapaamista Kajaanissa.
v. 2010 Pollux-kisoja anotaan esteratsastukseen.

4 §

Pesuainehankinnat.
Seuran varainhankintaan tarjolla Puhtopojilta tunnettuja merkkipesuaineita.
Varainhankinnasta saaduilla varoilla päätettiin tukea mm.kilpailujen järjestämistä,
Juhlavuoden järjestämistä ( hevostaitokoulutus), Kuninkuusravimatkaa sekä
junioritoimintaa.
Lenita ja Arja järjestävät tiedotustilaisuuden tallilla viikolla 4 joka arki-ilta klo 17.30.
Tilaisuudessa he jatkavat tilauslistoja. Kampanja toteutetaan helmikuun aikana.

5 §

Kiertopalkintosäännöt ja Ranking-pisteytys
Poppiksen malja-kiertopalkinnossa noudatetaan samaa taulukkoa kuin seuran pistepörsseissä.
Alue- ja kansallisten kilpailujen pisteytyksessä noudatetaan KiPa:n aluerankingpisteytystä. Lisäksi huomioidaan paikkakuntakohtainen painoarvo.
Seuramestaruuksissa ratukko voi osallistua kaikkiin mestaruuksiin paitsi jos on
jo aiemmissa mestaruuksissa voittanut mitalin.
Koulu- ja esteteameihin haku on kerran vuodessa marras-joulukuussa ja valinnat
päätetään hallituksen 1. kokouksessa tammikuussa. Nyt loppuvuonna valitut
teamit ovat voimassa koko vuoden 2010.

6 §

Tuntivaraukset
Suvin yksityisten estevuoro on maanantaisin ja torstaisin klo 16-17 isossa maneesissa
ainakin maaliskuulle saakka.
Ulla Niskasaari on tiedustellut mahdollisuutta vakiovuoroon isossa maneesissa
lauantaisin klo 17.00. Todettiin että ko.aika on vielä yksityisten hevosenomistajien
parasta ratsastusaikaa koska aamupäivisin on usein valmennuksia.
Kisoja edeltävinä päivinä radan rakennukset alkavat jo klo 16 tai 17. Ullalle on
ehdotettu vakiovuoroa esim. sunnuntaisin klo 18 jälkeen.
Kainuun Pojjat – kilpailuihin tähtäävien ratsastajien alkeiskurssi on suunnitteilla
joinakin lauantai-alkuiltoina (ilm. 18-19). Kurssiaikataulu on tarkoitus suunnitella
tulevalla viikolla.

7 §

Koirien koulutusvuoro:
Soilen kautta on tullut viime vuoden loppupuolella viesti vapaasta viikkotunnista
koirankoulutukseen. Todettiin että ratsastajia riittää maneeseissa, pakkasten aikaan
on vain iso maneesi käytössä. Pikkumaneesissa on mahdollista sunnuntaisin klo 20
jälkeen sekä mahdollisesti su-aamuisin enne klo 10 silloin kun ei ole kilpailuja.

8 §

Muut asiat:
Ninna luki SRL:n seuratiedotteen, liitteenä:
Alue- ja kansallisissa kilpailuissa tulee SRL laskuttamaan kilpailunjärjestäjiltä
2 euroa/startti. Raha käytetään kilpailutoiminnan kehittämiseen.
Sari keskustelee Soilen kanssa Hevoshullu Powercupin järjestämisestä aluekilpailujen
yhteydessä.
SRL:n vuoden 2009 palkittavia mietitään.
Ratsastajan kuntoviikonloppu 19.-21.3. Siuntion Hyvinvointikeskuksessa.
KRS:n vuosijuhlaillallinen järjestetään la 14.8. Hannu kysyy paikaksi Kuukkelia.
Päivällä järjestetään tallilla piknik-päivä.
Pia selivittää mahjoitusvaihtoehtoja Kuninkuusraveissa 24.-25.7.

9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

