KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 1/2018

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA MAANANTAINA 15.1.2018 klo 18.00 alkaen
Ravintola Ulrikassa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Sanna-Maria Klemetti, Liisa Kaasinen, Soili Pyy, Eveliina
Mikkola, Jonna Takkinen, Sara Arola, Soile Lappalainen, junioriedustajat Tiia Kananen ja Mikaela
Juntunen sekä Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Sanna-Maria Klemetti ja sihteeri/
rahastonhoitajaksi Mirja Leppänen.
Tiedotusvastaaviksi valittiin Sari Kuure, Karoliina Sänisalmi ja Liisa Kemppainen,
nuorisovastaavaksi Soili Pyy, kilpailu- ja turvallisuusvastaavaksi Soile Lappalainen.
Maneesi- ja koulukalustovastaaviksi valittiin Soili Pyy ja Marja-Leena Parviainen sekä
estekalustovastaaviksi Sara Arola ja Elina Salmela.

3 §

Ninna kertoi lyhyesti seuran toimintaperiaatteista ja tämän vuoden suunnitelmista.
Kokouskäytännöistä sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan
edellisessä kokouksessa, kokouspäiväksi parhaiten sopii torstai-ilta, kokoukset
pyritään pitämään Leirikeskuksessa.

4 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (30.11.2017) ja syysvuosikokouksen
pöytäkirjat:
Kokous keskusteli vuosikokouksessa keskustelua aiheuttaneesta yksityishevosten
omistajien toiveesta saada yksi kouluvuoro viikolle ma-to väliselle ajalle illalla
klo 17-20. Vuosikokouksessa päätetty työryhmä ei ole vielä kokoontunut, mutta
ratsastuskoulutunti keskiviikkoisin klo 19-20 on siirretty ja tila on vapaasti
kouluratsastuskäytössä, ei esteitä eikä tunteja/valmennuksia.
Sanna-Maria Klemetti muistutti seuran säännöistä ja toimintalinjan mukaisesta
toiminasta sekä avustusten myöntämisperusteista.
Liisa Kaasinen luki aikuisratsastajien lähettämän kirjeen seuran hallitukselle, liitteenä.
Todettiin myös että alkuvuoden viikonloput ovat jo täynnä kisoja/valmennuksia ja
uusien valmennustilaisuuksien sopimiseen suhtaudutaan nyt kriittisesti. Lännenratsastusvalmennukset puuttuvat vielä kalenterista!
Vuosikokouksessa ehdotetun No-Shout-laitteiston hankkimista valmennettaville/
valmentajille ei ainakaan tässä vaiheessa katsottu aiheelliseksi hankkia.
Toivottu maneesin lisäulkovalaisimen laitto on vaiheessa.

5 §

TALOUSASIAT

6 §

NUORISOASIAT
*Juniorijäseninä hallituksessa jatkavat Mikaela Juntunen ja Tiia Kananen.
*Hevoskerhoissa ja kepparitunnilla on nyt alkuvuonna ollut vähän osallistujia-

toimintaa mainostetaan nyt aktiivisesti.
Seuran sivuilla, facebookissa ja instagrammissa järjestetään jäsenyyskampanja –
jäsenyys kunniaan-teemalla.
7 §

Ratsastuksen fysiikkavalmennuksen asiantuntija Anne-Maarit Hyttinen pitää luennon
”Ratsastusta tukeva liikunta” lauantaina 17.2 klo 10-14 Raviradan VIP-tiloissa.
Luentoon kutsutaan osallistujia kainuulaisista ratsastusseuroista.
Luennon hinta on 20-25 e – mikäli luennon kulut/osallistuja on yli ko. hinnan, seurat
maksavat ylimenevän osuuden. Muiden seurojen kanssa tästä on sovittu seurojen
yhteisessä joulurääppiäis-tilaisuudessa 13.1.
Kokous päätti, että koulu- ja esteteamilaisille luento on maksuton.

8 §

SRL:n kimppahevonen, jossa myös seuramme on mukana, on myyty. Kimpalle jää
rahaa, kokous päätti lahjoittaa summamme hyväntekeväisyyteen – kohteet saamme
tietää nyt alkuvuonna.

9 §

Tiedoksi:
*Estevalmentajien palaverimuistio joulukuussa, muistio seuran sivuilla ja liitteenä
*Kaupungin seurafoorumi 16.1 -kukaan ei pääse
*KRS toimintalinja 2018 päivitetty, löytyy seuran sivuilta, liitteenä
*Kainuulaisten seurojen palaverimuistio liitteenä

10 §

Ninna kertoi SRL:n jäsenrekisteristä, uusi rekisteri on otettu käyttöön tammikuun
alusta ja siinä on vielä runsaasti ongelmia. Mm rekisterissä on kaikki entisen rekisterin
alusta alkaen olevat jäsenet – seuramme osalta rekisterissä on n. 175 jäsenyytensä
lopettanutta jäsentä.
Kilpailulisenssit on nyt mahdollista anoa kilpailijoiden itse – tiedote lisenssien
anomisesta ja kilpailuihin liittyvistä asioista pidetään 28.1 Leirikeskuksessa.

11 §

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 22.2 klo 18.00 Leirikeskuksessa.

12 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Tarja Sahlberg, puheenjohtaja

Mirja Leppänen, sihteeri

