KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2018

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 22.2.2018 klo 18.00 alkaen Kainuun
Liikunnan kokoustloissa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Sanna-Maria Klemet, Liisa Kaasinen, Tenna Talvi-Pietarila,
Soili Pyy ( § 4 alken ), junioriedustajat Mikaela Juntunen ja Tiia Kananen, tedotusvastaavat Sari
Kuure ja Liisa Kemppainen sekä Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luetin ja hyväksytin edellisen kokouksen (11.1.2018) pöytäkirja:
*Valvontakamera on hankitu, teline johon se asennetaan on tlauksessa.
*Turvallisuustolpat on myös hankitu ostetaan vielä kaksi tolppaa lisää, niin
saadaan sekä pikkumaneesin edusta etä ison maneesin reuna eristetyä kisoissa.
*Ison maneesin lumityöt ovat käynnissä. Raviradan puoleinen seinusta on nyt tehty
ja työt jatkuvat leirikeskuksen puoleisella seinustalla.
*Anne-Marit Hytsen luennolla oli osallistujia 21, kaksi perui, luento oli hyvä. Maksu
per osallistuja on 31e, Kylmälle ja Vuokatin on laitetu lasku osallistumismaksun
ylimenevästä summasta (10e/osallistuja). Jaoksen tuki luentoon oli 200e.
*SRL:n Raviliigan kimppahevosen KRS-osuus 36,42e ohjataan vähävaraisten lasten
ratsastusharrastuksen tukemiseen Hope ry:n kauta.

3§

NUORISOASIAT
*Ilmoitaudutaan kilpailunjärjestäjiksi PennyFrriends-kilpailuihin koulu-este- ja
keppihevoskisoissa.
*SRL on mukana Helsinki Horse rair-messuilla maaliskuussa ja Hevoset-messuilla
huhtkuussa. Ratsastusseuran jäsenet pääsevät molemmille messuille jäsenhintaan.
*Ratsastuksen Vuoden Sinetseura, vuoden ratsastusnuori ja seuratoimijagategoriat ovat äänestyksessä voitajat julkistetaan liiton Tampereen Hevosetmessun iltajuhlassa 7.4.
*Sinetseura-nimitys muutuu tämän vuoden alussa uuden laatuohjelman
mukaiseksi. Sinetseurojen auditoinnissa käydään läpi myös uuta laatuohjelmaa
auditoinnit ilmoitetaan myöhemmin.
*Juniorien Oulun-matka viime syksynä sai jaoston avustusta 200e.

4 §

MUUT ASIAT:
*SRL:n sähköposttedoteessa oli muistutus uudesta tetosuoja-asetuksesta:uUusi
tetosuoja-asetusta on sovelletava 21.1.018 alkaen. Asetuksen peruslähtö-kohtana
on yksityisyyden suoja. Yksityisyyden suoja pitää otaa seuratoiminnassa vakavast,
kuten tähänkin ast. Henkilötetoja kerätään jäseniltä ja toimintaan osallistuvilta.
Käytötarkoitus on määriteltävä ennen tedon keräämistä ja tetoa voidaan kerätä
vain, jos tedon käytöllä on liiton ja seuran toimintaan perustuva syy. Käytötarkoitus
kerrotaan henkilölle tetoa kerätäessä ja tätä kerätyä tetoa käytetään vain tähän

etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen (esim. jäsentedotaminen). Henkilötedot
tulee säilytää niin, etei niihin pääse käsiksi mikään ulkopuolinen taho. Jokaisen
henkilötetoja (mm. jäsensihteeri) käsitelevän pitää ymmärtää oma vastuunsa
yksityisyyden suojelijana. Jäsenrekisterin tunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä
saa luovutaa eteenpäin.
Erityistä huomiota pitää käytää netsivuilla julkaistavissa materiaaleissa.u
Keskusteltin seuran toiminnasta tetosuoja-asioissa ja pyritään noudatamaan
asetuksen vaatmuksia.
*Reilun Pelin lähetläs-koulutus Helsingissä 24.3. Liisa laitaa kyselyn halukkaista
seuran sivuille.
*KRS on jäsenenä Harrastekainuu.f-sivustolla. Sivustolla oli arvonta 11.1 mennessä
ilmoitaneiden kesken ja voitmme lahjakortn Vuokathiihtoon. Sari on laitanut
tetoa -jos joku on lähdössä hiihtoihin - voisi saada lahjakortn. Sari kyselee vielä
suunnistajien puolelta koska seurasta ei ole ilmaantunut halukkaita.
*Tiedoksi: KH Oikarisen hevostarvikemyymälä järjestää turvakypärä-kampanjan 20%
alennuksella.
*Tenna kertoi työryhmä (Tenna, Soile, Suvi Juntunen ja Ninna) palaverista, jossa
Tenna ehdot kaikille avoimia työryhmiä koulu- este ja harrastajaryhmille joissa voisi
keskustella mm. mitä toiveita seuralle maneesin käytöstä/valmentajista/seuratoiminnasta. Onko tarveta muille ryhmille??? . Toiminnasta ollaan oltu jo
kiinnostuneita.
Sovitin, etä Tenna laati lyhyen infon Sarille, joka julkaisee sen, työryhmätoimintaa
pyritään tedotamaan nyt aktivisest, seuraavassa hallituksen kokouksessa sovitaan
ryhmien vetäjät ja muut ryhmätoimintaan mahdollisest liityvät asiat.
*Sari kertoi seuran kalenterin muutamisesta helpommin käsiteltäväksi googlen
kalenteriksi mahdollisest 1.3 alkaen. Sari muokkaa seuraranking- ja
seuramestaruussivut ajantasalle.
Sivujen kilpailut- ja tapahtumat alle jaotellaan omiksi alasivuiksi *kilpailut,* kurssit ja
valmennukset (vakituiseen käyvien valmentajien/kurssinpitäjien perustedot,
mahdolliset edellytykset osallistumiselle ja vastuuhenkilön tedot listään tetoihin)
sekä *muut luennot/kurssit.
*Pro Riders Kainuu järjestää matkan Tampereen hevosmessuille tetoa jaetaan
jäsenille.
*Soili kertoi koulu- ja esteratsastuksen harjoituskilpailuihin osallistuneiden ekakertalaisten ongelmista katsotin etä ensikertaa osallistuville kilpailijoille ohjausta tulisi
antaa ensisijaisest tunninpitäjän todetin kuitenkin etä tunttlanteessa se on
usein hankalaa ja asiat tahtovat unohtua, jos tunt on esim. maanantaina ja kisat
vasta sunnuntaina. Mikaela ehdot kisapäivänä mentoria, jolla olisi turvaliivi päällä
neuvontatunnuksin. Kokouspäivän iltana tulikin ilmoitus, etä Heidi Pyy voisi toimia

mentorina ainakin harjoituskisoissa, joissa suurin tarve mentorointin. Keskusteltin
myös kirjallisista ohjeista aloiteleville kilpailijoille.
*Maneesin pohjatalkoot pidetään sunnuntaina 11.3. klo 10-12 omat lapiot
mukaan!
*Esitety toiveita seuravaatetlauksesta + pipot ja lippikset. Tarja ja Soili hoitavat.
1 §

VUOSIKOKOUSASIAT:
Vuosikertomus oli lähetety hallituksen jäsenille etukäteen luetavaksi, kertomukseen
lisätään Mahdollisuuksien Hevonen-ruusukkeen saajiksi Jonna Takkinen-Avalon.
Muita muutoksia ei tullut.
Toimintakertomus hyväksytin ja allekirjoitetin.
Vuoden 2017 tuloslaskelma ja taseet käytin läpi, Ninna selost varsinaisen toiminnan
tulot ja menot sekä kertoi kiinteistöverosotkuista.
Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseet
vuodelta 2017 ja esitää niiden hyväksymistä vuosikokouksessa.

6 §

Tenna esit, etä hallituksen kokouksen pöytäkirja jaetaisiin hallituksen jäsenille
ennen sen julkaisemista seuran sivuilla sekä esityslistan mahdollisine liiteineen
lähetämistä ennen seuraavaa kokousta. Nämä esitykset hyväksytin.

7 §

Seuran vuosikokous ja hallituksen kokous sovitin pidetäväksi maanantaina 26.3,
hallitus klo 17.30 ja vuosikokous klo 18.30 Leirikeskuksessa.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päät kokouksen klo 19.40.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

