KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

Kokous 2/2011

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 17.2.2011 Klo 18.30 alkaen Ninnalla

Läsnä: Hannu Rytkönen puh.joht., Arja Mannelin, Helena Heikkinen, Pia Kyllönen, Riikka
Saastamoinen, Krista Korhonen jun.ed., Mirja Leppänen sihteeri

1§

KRS puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Luettiin edellisen kokouksen (9.1.11) pöytäkirja

3 §

Nuorisoasiat:
*Juniorit suunnittelevat matkaa Ypäjän Finnderbyyn 17.-19.6. Mietinnässä on joko
bussimatka Kajaanista tai junalla Tampereelle ja siitä bussilla. Myös aikuisia voisi
olla kiinnostunut kisamatkasta. Laitetaan kyselyä tallin seinälle ja sähköpostiin.
*Ratsastuksen Sinettiseuratapaamisen la 19.3 ohjelma on suunniteltu ja kutsu on
lähtenyt (liitteenä). Sinettitarkastus on perjantai-iltana.
*Helsinki HorseFair messuille on tarjolla 4 kpl ilmaislippua Sinettiseuratarjouksena.

4§

Talousasiat:
Hannu ja Pia kertoivat varainhankitatyöryhmän suunnitelmia:
*WC-paperinmyynti suunnitteilla toukokuussa, pesuainemyynti syyskuussa
*Firmoille on suunniteltu erilaisia hyvinvointipaketteja; Tarja ja Hannu Rytkösen,
Pia Kyllösen, Sanna Mattila-Rautiaisen ja KHK:n tarjoamia palveluja, joista tulot
saa seura.
*Esteisiin ja esteiden johteisiin myydään mainoksia.
Esteklosseja tilataan Staffansbergilta.

5 §

Kevätvuosikokousasiat:
Luettiin toiminta- ja vuosikertomus v. 2010 ja hyväksyttiin ne.
Käytiin läpi tuloslaskelma ja taseet vuodelta 2010 hyväksyen ne.
Hallitus esittää vuosikokoukselle toiminta- ja vuosikertomuksen hyväksymistä.
Hallitus esittää myös tuloslaskelman ja taseiden hyväksymistä ja tappion, -1.869,30e
siirtämistä voitto- ja tappiotilille.
Kevätvuosikokous pidetään torstaina 31.3 klo 18.00 tallilla.

6 §

Muut asiat:
Ratsastuskilpailujen turvallisuuden parantamiseksi pidettiin palaveri tallilla 6.2.
Paikalla oli Sari Nieminen, Laura Koskelo, Mikko Juntunen, Tarja Hirvonen, Leena
Särkelä-Huttunen ja Mirja Leppänen. Ninna on laatimassa turvalisuussuunnitelmaa,
joka kattaa seura- alue- ja kansalliset kilpailut. Erillinen ko.kisojen vastuuhenkilöitä

koskeva suunnitelma tehdään liitteeksi.
Esteratsastuksen aluekilpailuissa ratkotaan Pohjois-Suomen hallimestaruudet.
Kilpailuissa tulisi olla esillä Hevosagron este, joka pitää hakea Oulusta. Mikäli
kuljetus ei onnistu edullisesti, estettä ei haeta. Alueen estekonttia alue- ja kansallisiin
estekilpailuihin ei oteta. Estekilpailuihin on myös tarjolla jaoksen uuden ajanottolaitteen testaus. Todettiin että olosuhteet herkälle laitteelle voivat olla vaikeat, myös
uudet kilpailuohjeet vaativat työtä ja tavoite on että itse kilpailut saadaan sujumaan
hyvin, joten kovin innostuneita ajanottolaitteen testauksesta talvioloissa emme olleet.
Emmi Härkönen olisi halukas osallistumaan Horsebic-kouluttajaksi. Hallitus katsoi,
että koulutus on liian kallis seuran maksettavaksi ja osallistumisaktiivisuus Horsebictunneille ei ole ollut aiemmin innokasta. Todettiin että nykyiset Kainuun ohjaajat
riittävät toistaiseksi.
Ninna on laatimassa Vuoden Ratsastusseurakilpailulomaketta. Osallistuminen tänäkin
vuonna osioon koulutukset ja tapahtumat. SRL:n kevätvuosikokouksen yhteydessä
pidettävässä ratsastusgaalassa palkitaan tuomariston valitsemana eri kategorioiden
parhaat. Ehdotamme Keppihevostapahtumaa palkittaviin.
Estetuomarikurssi toukokuussa – seurastamme ei osallistujia.
Talven kaatajaiset – naisten illanvietto pe 4.3; miesten saunailta myös suunnitteilla
Lisenssikoulutus 5.3.

7§

Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikokousen jälkeen.
Hallituksen issikkavaellus pidetään 3.4 , mikäli silloin on tilaa.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

