Kajaanin Ratsastusseura ry

KOKOUS 1/2014

Pöytäkirjaote Hallituksen kokouksesta sunnuntaina 12.1.2014 klo 15.00 alkaen Ninnalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, Leena Särkelä-Huttunen, Tarja Sahlberg, Helena Heikkinen, Soile
Lappalainen,Marja-Leena Parviainen (§ 6 alkaen), junioriedustajat Krista Korhonen, Mikaela
Juntunen ja Essi Vimpari, tiedotusvastaava Sari Nieminen sekä sihteeri Mirja Leppänen.

1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen ja toivotti uudet ja entiset jäsenet
tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

Luettiin kahden edellisen kokouksen (17.11.13 ja 16.12.13) pöytäkirjat:
*seurakysely järjestettiin joulukuussa, tulokset käsitellään omana asiana
*Tallin Joulutapahtuma oli onnistunut, kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille
talkoolaisille! Kävijöitä oli n. 150.
*Riitta Pajari on luvannut selvittää Tampereen messuille lähtemistä. Hippos no 2:n
mukana on kutsukortti messuille. Messut ovat 5.-6.4.
*Maneesin korjausavustus OKM:öön lähti ennen joulua. Avustushakemus liitteenä.

3 §

KRS hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Sahlberg. Sihteeri-rahastonhoitajana jatkaa Mirja Leppänen.
Juniorivastaavana jatkaa Riikka Saastamoinen, tiedotusvastaavana Sari Kuure,
maneesivastaavina Marja-Leena Parviainen ja Esa Mikkonen. Turvallisuus- ja
kilpailuvastaavana toimii Soile Lappalainen, ympäristövastaavana Lenita Perhovaara
ja kalustovastaaviksi kysytään Riikka Saastamoista ja Elina Salmelaa sekä junioreita.
Matinmäen reitistön kehittäminen -hanke on saanut ELY:n myöntämän EAKRrahoitustuen, projektin vastuuhenkilönä on Leena Karjalainen Seppälän oppilaitokselta. Reitistön kehittämisellä voisi vaikuttaa myös Kuluntalahden maastojen
turvallisuuteen, mikäli reittejä saataisiin perustettua ulkoilulain mukaisiksi ulkoilureiteiksi. Sari Kuure ja Lenita Perhovaara ovat tarvittaessa seuramme edustajia
hankkeessa, Sari on yhteydessä Leenaan.
Hallituksen kokoukset pyritään pitämään sunnuntaisin n. klo 14 Leirikeskuksessa
noin kerran kuussa.

4 §

NUORISOASIAT:
Uudet juniorijäsenet hallituksessa ovat Mikaela Juntunen ja Essi Vimpari. Krista
Korhonen jatkaa juniorijäsenenä.
Junnut ovat suunnitelleet umpifutisturnausta juniorit vastaan seniorit kunhan lunta
sataa hieman enemmän!
Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen Tampereen Messujen yhteydessä.
Hevokerhon ohjaajien peruskurssille 22.2. ei luultavasti ole osallistujia, syksyllä
olisi toivomus saada kurssi Kajaaniin, jolloin useamman tytön ikä sallii kurssille
osallistumisen.

5 §

TALOUSASIAT:
Lasten ja nuorten liikunta-avustusta myönnettiin 860e.
Kajaanin kaupunki palkitsi Kajaanin Suunnistajat ja seuramme vuoden 2013
INNOVAATIO-palkinnolla joulukuussa.

6 §

SEURAKYSELY:
Seurakyselyyn vastanneita oli 54. Vastaajista 59% oli aktiivisia liikkujia, 21% muita,
11% hallituksen jäseniä, 6% ohjaaja/valmentaja/talkoolaisia ja 4% vanhempia.
79% vastaajista koki konaisuudessaan seuran olevan hyvä ja toiminnan olevan
itselle/perheelle sopivan.
Kirjallisia palautteita käytiin läpi. Valmennuksiin ja harjoituskilpailuihin liittyvistä
asioista keskustellaan lisenssikoulutuksessa ja valmennusteamien tapaamisessa.
Seurakyselyn tulosten yhteenvetoa ja toiminnan kehittämistä käydään vielä läpi
seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sen jälkeen tiedotetaan seuran sivuilla.

7§

MUUT ASIAT:
*Kainuulaisten seurojen tapaaminen sovittu la 1.2. Jaoksen puheenjohtaja Satu
Myllykangas ei ole vastannut mihin aikaan tapaaminen alkaisi, Ninna on luvannut
kysyä Kainuun Liikunnan tilat pitopaikaksi. Tilaisuuteen osallistuu Ninnan lisäksi
Tarja Sahlberg, Sari Kuure ja Krista Korhonen.
*Estetuomareiden ja stewardien lisenssikoulutus Oulussa 16.2. Leena ja Riikka
ovat ainakin lähdössä.
*Lisenssikoulutus pidetään Leirikeskuksessa la 8.2 klo 15.
*Koulu- ja esteteam-valinnat vielä hieman auki. Hallitus hyväksyy valmentajien
esitykset, valinnat ilmoitetaan seuran sivuilla lähiviikkona.
*Ninna on tehnyt vuoden 2013 vuosikertomuksen, hallituksen jäsenille lähetetään
kertomus tarkastamista varten. Sari lisää kuvia lopulliseen versioon.
*Maneesin reunojen lumikuorman poistamiseksi pidetään talkoot lähiaikoina.
*Kajaanin kaupunki ja Kainuun Liikunta järjestävät Liikuntamessut Kajaanihallissa
3.5.14. Seura osallistuu messuille, tapahtuman järjestämistä suunnitellaan lähemmin.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

