KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2016

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 16.2.2016 klo 18.00 alkaen
Ninnalla

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Leena Särkelä-Huttunen, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Heli
Katajamäki, Liisa Kaasinen sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.1.2016) pöytäkirja
*maneesin pohjatalkoissa oli väkeä 17 henkilöä, osallistujille kiitos!
*toimihenkilö/kilpailijapalaverissa oli osallistujia 30.
*Polleporukkaan on kyselty vetäjiä, keppihevostunnit alkavat keväällä.

3 §

Talousasiat:
*Taustavoimaa-apuraha-anomus on tehty Loiste-yhtiölle – anomus kohdistetaan
keppihevostuntitoimintaan rakentamalla esteitä ja tekemällä keppihevosia.
*Maneesin seinämainossopimusten uusimiseksi laaditaan kirje, johon liitetään kuva
mainoksesta – kirjeessä kiitetään yhteistyöstä ja toivotaan jatkosopimusta.
Soile ottaa kuvat mainoksista, Soile ja Ninna laativat kirjelmän.

4 §

Nuorisoasiat:
*Kainuun Liikunta järjestää liikuntakerhon ohjaajakoulutuksen 9.4 – pyritään
saamaan osallistujia.

5 §

Vuosikokousasiat:
Käytiin läpi toiminta- ja vuosikertomus vuodelta 2016 sekä tuloslaskelma ja taseet.
Hallitus esittää vuosikokoukselle toiminta- ja vuosikertomuksen sekä tuloslaskelman
ja taseiden hyväksymistä ja tilikauden ylijäämän, 3.145,60e siirtämistä voitto- ja
tappiotilille.

6 §

Maneesin peruskorjaushanke odottaa nyt rakennuslupaa. Rakennusluvan hakemiseksi
on tehty valtakirja Insinööritoimisto Mäkeläiselle.
Urakoitsijalle ehdotetaan, että peruskorjaus aloitettaisiin 9.5, jotta se olisi valmis
ennen kesäleirien alkamista.

7 §

Kainuun Ravirata suunnittelee kevättapahtumaa raviradalle 3.4.2016. Ko. päivänä on
1-tason estekilpailut, joten voimme pitää avoimen ovien päivän ja mahdollisuuden
kisojen seuraamiseen.
Järjestetään alkusyksystä koululaisille suunnattu tapahtuma, johon suunnitellaan
ohjelma loppukesästä.

8 §

Keskusteltiin hevosen juoksuttamisesta maneesissa – toimintasääntöjen mukaan
suositellaan juoksutusta pikkumaneesissa/1 hevonen kerralla, iltaisin klo 20 jälkeen
vapaasti. Jos isossa maneesissa on estevuoro, on pikkumaneesissa kouluvuoro ja
toisinpäin. Muistutetaan myös, että esteet on korjattava käytön jälkeen niille sovittuun
paikkaan.

9 §

Joen rannassa valmistuvan lumilinnan alueella järjestetään 17.3 tapahtuma, jossa
juhlitaan Kajaanin linnan 100-vuotta – tapahtumassa on tanssiesitys, johon on
pyydetty keppihevosia lainaan. Koossa on jo n. 8o keppihevosta, tarve on n. 100.
Soili laittaa vielä ilmoituksen tallin seinälle ja välittää tiedon Sarille sähköpostitiedotetta varten.

10 §

Koulu- ja esteteamit vuodelle 2016 on valittu, nimet löytyvät seuran sivuilta.

11 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

