KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2017

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA KESKIVIIKKONA 1.3.2017 klo 18.00 alkaen
LEIRIKESKUKSESSA
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Liisa Kaasinen, Hannu Rytkönen,
Jonna Takkinen, Mirja Leppänen, sihteeri, juniorijäsenet Tiia Kananen ja Mikaela Juntunen sekä
Sari Kuure, tiedotusvastaava
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
*Äänentoistolaitteiden hankkimiseksi tarjouspyyntö saatiin SV-Soundilta, hakemus
Oulujärvi Leaderille on tehty ja päätös tulee kevään kuluessa.
*Pikkumaneesin pohja on ollut nyt kunnossa tasoituksen jälkeen, KRS on maksanut
tasoituslaskun.
*Urheilugaala oli hieno tapahtuma ja kaikki seuran osallistujat olivat lavalla vastaanottamassa palkintoa.
*Kilpailupalaverissa oli osallistujia 50 ja equipe-koulutuksessa 11 (2 KRS:sta).
*Oulun koulutusviikonloppuun osallistui este- ja stewardkoulutuksen lisäksi
este/ratamestareiden lisenssikoulutukseen Sara Arola, Elina Salmela ja Laura Koskelo
sekä nuorisokoulutukseen Soili ja Heidi Pyy sekä Tiia Kananen.
*Sukella talveen tapahtuma siirtyy keväälle eri teemalla.

3 §

Maneesimainokset:
Tarja ja Hannu kysyvät tarjouksia mainostoimistoista; mainoshintoja nostetaan 50
eurolla ja mainoksen painatuksen sisältävät hinnat päätetään mainostoimiston
hinnan selvittyä.
Keskusteltiin maksamattomista jäsenmaksuista. Käyttösopimuksen omaavia hevosen
omistajia muistutetaan loppuvuonna jäsenmaksuista.

4 §

Vuosikokousasiat:
Luettiin toiminta- ja vuosikertomus vuodelta 2017 ja esitetään ne vuosikokoukselle
hyväksyttäväksi.
Tuloslaskelma ja taseet vuodelta 2017 hyväksyttiin ja esitetään ne myös vuosikokokoukselle hyväksyttäväksi.
Vuosikokous pidetään torstaina 30.3 klo 18.30 Leirikeskuksessa.

5 §

Nuorisoasiat:
Soili kertoi terveiset Oulun nuorisotapaamisesta. Mikaela Juntunen hakee SRL:n
Nuoret päättäjät ryhmään.
Keppihevostunnit pidetään pikkumaneesissa n. joka toinen lauantai klo 15.45-16.30,
ensimmäinen kerta on 25.3, kevään tunnit sovitetaan kilpailukalenterin mukaan.

6 §

Muut asiat:
*Sari kertoi terveiset Kainuu Hirnuu-tapahtumasta.
*Kainuun Hevosjalostusliitto lähetti viestiä Kainuun menestyneimmän ratsun ja
suomenhevosratsun valinnasta ensisijaisesti kilpailumenestyksen perusteella. KRS
tekee tänne oman ehdotuksen.
*Sara Arola välitti toivetta hankkia kavalettipalikat – Hööksillä neljän kappaleen
palikat maksavat 82e. Pyydetään Saraa hankkiman toinenkin tarjous – päätettiin
hankkia palikat kun on saatu hintavertailut.
*Tuntikalenteriin tulevat ykstyisten varaukset on käytännön syistä sovittu Soilen,
Sarin ja Ninnan kesken – tätä käytäntöä jatketaan.
*Soile kertoi KHK 25-v juhlapäivästä Suomi 100-v hengessä lauantaina 1.4.
Ohjelmassa mm. avoimet ovet, kokeile ratsastusta-piste aikuisille, talutusratsastusta,
keppihevosnäytös ja kahvitarjoilu.
*Ninna tilaa mahdollisuuksien hevonen ruusukkeita liitosta 20 kpl – ruusukkeita
jaetaan mm. kilpailuissa.

7 §

Seuraava hallituksen kokous pidetään ennen kevätvuosikokousta torstaina 30.3 klo
17.45 Leirikeskuksessa.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

