KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2012

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 23.2.2012 Klo 18.30 alkaen
Ninnalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, puheenjohtaja, Helena Heikkinen, Anna Maria Honkala, Riikka
Saastamoinen, Pia Kyllönen, Leena Särkelä-Huttunen sekä Mirja Leppänen, sihteeri.
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/2012;10.1.2012) pöytäkirja:
*Aluelisenssikoulutuksessa ei ollut esteratsastajia, ensi vuonna koulutus kuuluu
lisenssiin, lisenssilaskut jaetaan vasta koulutuksen yhteydessä.
*Pohjois-Suomen Ratsastusjaoksen superviikonloppuun osallistui sunnuntaina
myös Elina Salmela.
*Etukenttä aurattanee maaliskuun puolella ilmojen mukaan.

3 §

Nuorisoasiat:
Junnupoppooseen odotellaan uusia jäseniä, Riikka hoitaa asiaa.
Riikka on ilmoittanut SRL/Nina Kaipiolle ettei seurastamme ole osallistujia
Sinettiseuratapaamisessa.

4 §

Talousasiat:
Keskusteltiin varainhankintasuunnitelmista; suurin osa maneesin seinämainossopimuksista päättyy 31.5.2012.
Varainhankintatyöryhmään mietitään edelleen jäseniä Hannun lisäksi.

5 §

Kevätvuosikokousasiat:
Luettiin toiminta- ja vuosikertomukset vuodelta 2011.
Käytiin läpi tuloslaskelma ja taseet vuodelta 2011.
Hallitus esittää vuosikokoukselle toiminta- ja vuosikertomuksen hyväksymistä.

6 §

Vuoden Ratsastusseurat 2011-kilpailuhakemus on lähes valmis, kilpailun osa-alueena
on koulutukset ja tapahtumat.

7 §

Hallituksen jäsenet ovat olleet turvallisuussyistä johtuen huolestuneita nuorten
ratsastajien hyppäämisestä itsekseen . Hallitus päätti, että alle 16 vuotiaat eivät saa
hypätä esteitä ilman aikuisen valvontaa, suositus on että myös yli 16 vuotiailla olisi
aikuinen henkilö paikalla.

8 §

SRL:n vuoden 2012 teemana on vapaaehtoisuus ja vuoden tavoitteena on tuoda esiin
vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja mahdollisuuksia. SRL on lanseeraanut
vapaaehtoistoiminnan talkoopassin, johon merkataan vapaaehtoistehtävät, pisteitä saa
samasta työtehtävästä vain kerran.Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja ja
eniten passeja kerännut seura palkitaan.
Ninna on tilannut passeja 60 kpl, passit täyttää Ninna/Sari kilpailujen osalta, muut
tehtävät kerätään kyselemällä. Pikkujoulussa seurakin palkitsee eniten pisteitä
keränneet jäsenet. Kilpailuaika on 1.3-1.9.2012.

9 §

Seurakehittämisvalmennus:
SRL kutsuu 3-5 ratsastusseuraa mukaan seurakehittämisvalmennukseen, jonka
tavoitteena on laatia seuralle oma toimintalinja ja/tai strategia ja miettiä seuran
kehittämiskohteita ja tulevaisuutta.
Hakuaika valmennukseen päättyy 1.4.2012. Seuran hallitus päätti hakea
valmennukseen ja sitoutua siihen mikäli seura valitaan hankkeeseen mukaan.

10 §

Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämä paikallisen seuratoiminnan kehittämistuen haku on käynnistynyt. Paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen on lisäksi
myönnetty miljoonan euron lisätuki jolla halutaan kehittää vähavaraisten urheiluharrastumahdollisuuksia sekä luoda uusia ja pysyviä yhteistyömalleja urheiluseurojen, lajien ja urheiluakatemioiden välille.
Tiedotustilaisuus ko asioista oli Kainuun Liikunnassa 9.2, Ninna oli ilmoittautunut
muttei ennättänyt tilaisuuteen.
Tällä hetkellä ei ole resursseja osallistua ko. hankkeisiin, Kajaanin seurakunta
tukee vähävaraisten lasten liikuntaa ja yksi tukikohde on ratsastus.

11 §

SRL:n kevävuosikokous pidetään Tampereella 21.-22.4 Tampereen hevosmessujen
yhteydessä. Osallistujia mietitään.

12 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

