KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 1/2017

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 12.1.2017 klo 18.00 alkaen
Ravintola Nepal Aamassa.
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Liisa Kaasinen, Soili Pyy, Sara Arola, Eve Mikkola, Soile
Lappalainen, Heli Katajamäki, Hannu Rytkönen, Tiia Kananen, junioriedustaja sekä Mirja Leppänen,
sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen ja toivotti erityisesti uudet jäsenet
tervetulleiksi.

2 §

Valittiin varapuheenjohtajaksi Hannu Rytkönen ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Mirja
Leppänen, jolle maksetaan kulukorvauksia laskun mukaan.
Tiedotusvastaavaksi valittiin Sari Kuure, nuorisovastaavaksi Soili Pyy, kilpailu- ja
turvallisuusvastaavaksi Soile Lappalainen, maneesivastaavaksi Heli Katajamäki, estekalustovastaaviksi Sara Arola ja Elina Salmela sekä koulukalustovastaaviksi Soili Pyy ja
Marja-Leena Parviainen.

3 §

Ninna kertoi yleistä toiminnasta – kokouspäiväksi sovitaan keskiviikko tai torstai,
pa. Leirikeskuksessa.

4 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.12.2016) pöytäkirja.

5 §

Talousasiat:
Loiste-apurahaa on anottu lasten Leikkikentän kunnostamiseen. Esa Pyy on
luvannut tehdä aidan leikkikentän ympärille.
Oulujärvi Leaderin kautta on haettavissa 28.2.17 mennessä avustusta mm.
äänentoistolaitteiden ja langattoman mikrofonin hankintaan. Tuki on 75%.
Ninna tiedustelee hintoja Musiikki Lukinmaalta, SV-Soundilta sekä Viihdehuipuilta.
Pikkumaneesin pohja on tasoitettu, tarjous tasoittamisesta tuli KRSvuosikokouksessa.
KRS on valittu parhaaksi kainuulaiseksi urheiluseuraksi, valinta julkaistaan Urheilugaalassa 20.1. Hallituksen jäsenille on tiedotettu valinnasta. Urheilugaalaan osallistuu
hallituksesta Tarja ja Ninna (vastaanottavat palkinnon) sekä Soile, Soili, Liisa, Jonna,
Heli, Sara, Hannu sekä kunniajäsen Hildur.

6§

Nuorisoasiat:
Soili pitää tyttöjen kanssa palaverin tämän vuoden kerhotoiminnasta.

7 §

Kilpailupalaveri talkoolaisille, kilpailijoille ja lisenssin omaaville toimihenkilöille
pidetään 5.2 Raviradan tiloissa.

8 §

Sanna Mattila-Rautiaiselle annettiin lupa järjestää seuran nimissä Anna Kilpeläisen
hevosen hyvinvointia edistävä luento.
Sanna Mattilalla on käynnissä biolääketieteen väitöskirjatutkimus Kainuussa alkaen
1.2 isossa maneesissa. Tutkimusryhmässä on aina kaksi ratsukkoa kerrallaan keskiviikkoisin klo 14-17 1.2 lähtien 10 viikkoa. Samaan aikaan voi tulla maneesiin ratsastamaan. Mittauskertoja on kaksi, 1. 6.2 klo 13-17, jolloin maneesi on kokonaan
varattu mittauksille.
Nämä suunnitelmat ja ajat hyväksyttiin.

9§

Hyväksyttiin KRS:n toimintalinjan päivitykset.

10 §

Muut asiat:
*Equipe koulutuksen pitää Sari Kuure 11.2. Koulutus on tarkoitettu kaikille
kainuulaisille ratsastusseuroille.
*Kainuulaisten seurojen tapaaminen on 23.1 klo 17.00 Kainuun Liikunnan tiloissa,
Tarja ja Sari osallistuvat.
*Estetuomarikoulutukseen 18.-19.2 osallistuvat Hannele Kärkkäinen ja Jonna Sirviö,
stewardkoulutukseen samana viikonloppuna Paula Tahvanainen ja Karu Sänisalmi.
*Koulu- ja esteteamit hyväksytään valmentajien esityksen mukaan.
*Suvantorannassa järjestetään Sukella talveen-tapahtuma 4.2 – Soili selvittää voiko
sinne kepparit osallistua.
*KRS syysvuosikokouksessa keskusteltiin ison maneesin käytöstä ja mahdollisuudesta
siirtää ratsastuskoulutunteja alkamaan joku päivä tuntia myöhemmin. Toistaiseksi ei
tuntisuunnitelmia muuteta ja siltä osin palataan asiaan ennen syksyn tuntien
alkamista.
Pikkumaneesin pohja on nyt kunnossa ja siellä pystyy ratsastamaan, yksityishevosten
omistajien ja ratsastajien WhatsApp-ryhmä on perustettu ja sitä kautta on jo
tiedoteltu tuntiperuutuksia.

11 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

