KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 1/2015

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA SUNNUNTAINA 18.1.2015 Klo 17.00 alkaen Ravintola
Sulon kabinetissa.

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Hannu Rytkönen, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Marja-Leena
Parviainen, Sara Arola, juniorijäsenet Mikaela Juntunen ja Hanna Lindström, Mirja Leppänen,
sihteeri sekä tiedotusvastaava Sari Kuure.

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

KRS hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Rytkönen. Sihteerirahastonhoitajaksi valittiin Mirja Leppänen. Juniorivastaavana toimii Krista Korhonen,
turvallisuus- ja kilpailuvastaavana Soile Lappalainen, tiedotusvastaavana Sari Kuure.
Maneesivastaavina toimivat Marja-Leena Parviainen ja Esa Mikkonen,
estekalustovastaavina Sara Arola, Elina Salmela ja juniorit, koulukalustovastaavina
Soili Pyy ja Marja-Leena Parviainen.

3 §

Kokouskäytännöt:
Ninna kertoi kokouskäytännöistä, pöytäkirjojen julkaisemisesta ja vaitiolovelvollisuudesta. Kokoukset pyritään pitämään kerran kuussa, kesäaikaan harvemmin ja
mahdollisuuksien mukaan sunnuntai-iltapäivisin. Ninna tarkistaa Suvilta Ypäjän
opiskelupäivät ja sunnuntain estetuntien ajankohdan, jottei päällekäisyyksiä
kokouksen ajan kanssa tulisi. Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 22.2 klo 15.00
alkaen Leirikeskuksessa.

4 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (10/2014, 27.11.2014):
*KRS 50 –iltajuhlan tilavarauksesta ei ole tietoa, koska Helena ei ollut paikalla, asia
varmistetaan Helenalta. Päiväjuhlaan suunnitellaan keppihevoskatrillia ja kolmen
kauneimman keppihevosen valintaa. Yksityisiltä hevosenomistajilta tiedustellaan,
olisiko halukkuutta osallistua juhlakatrilliin. Ninna lähettää kyselyn käyttösopimuksen
allekirjoittaneille yksityishevosen omistajille, Soili Pyy toimii yhteyshenkilönä
molemmissa katrilleissa.

5 §

Talousasiat:
Ninna kertoi seuran taloudellisesta tilanteesta.
Päätettiin ostaa 100 euron osuus SRL:n kimppahevosesta R.R. Nykäisy.

6 §

Nuorisoasiat:
Krista ja juniorit laativat tukirahahakemuksen Loiste-Taustavoimaan.

7 §

SRL:n uudesta kilpailujärjestelmästä pidetään Info-tilaisuus su 25.1 Raviradan VIPtiloissa. Ilmoittautuneita on n. 35, pullakahvit tarjotaan tilaisuudessa.
Entisen alueluvan, nykyisen D-luvan seurakvaalit ovat kouluratsastuksessa hyväksytty
ratsukkokohtainen suoritus helppo C – tai sitä ylemmässä luokassa ja
esteratsastuksessa hyväksytty ratsastajakohtainen suoritus 80cm luokassa. KRS:n
valmentajat Suvi Juntunen ja Soile Lappalainen voivat suositella luvan myöntämistä
ilman kvaaleja. Suoritukset huomioidaan kuluvalta ja kahdelta edeltävältä vuodelta.

8 §

Muut asiat:
Lumenpudotus ison maneesin katolta: Soile ja Jyrki Keränen valtuutettiin
vuokraamaan tarvittaessa polttomoottoripuhaltimen, jos maneesin katolle kertyy
liikaa lunta. Lumenpoistotalkoot pidetään su 8.2 klo 10.00-12.00, Malla tekee
ilmoitukset tallien seinälle, Sari ilmoittaa seuran sivuilla.
Kainuun Urheilugaalaan ei osallistujia.
Hevoshullu-kilpailut anotaan este- ja keppihevoskilpailuissa.
Pohjois-Suomen ratsastusjaokselta on tullut kysely halukkuudesta järjestää kouluratsastuksen PS-mestaruuskilpailut – syksyllä järjestämme 50v-juhlakilpailut, ei muita.
Päivi Raunio on ilmoittanut että hänen äidillään on nyt Päivin heppakirjoja
haettavana, kysellään, kuka hakisi.
PS-Kultaisen kavion gaalaan helmikuussa ei näiltä näkymin ole osallistujia.
IV-koulutuomareiden lisenssikoulutus 7.3 Oulussa, Soile selvittää ketä
koulutuomareita olisi lähdössä.
Ninna muistutti että kunniapuheenjohtajamme Leena Valtanen täyttää 80v 20.3.

9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Tarja Sahlberg

Mirja Leppänen

puheenjohtaja

sihteeri

