KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2019

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA MAANANTAINA 18.2.2019 klo 18.00 alkaen
Leirikeskuksessa.
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Hannele Kihlström, Eveliina Mikkola, Liisa
Kaasinen, Sari Kuure ja Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 010.1.2019a pöytäkirja
*Talkoopassi on ollut käytössä harjoituskilpailuissa, erillinen talkooilmoitautuminen
on myös käytössä.
*Kainuulaisten seurojen ruokailuun osallistui seurastamme Sanna-Maria Klemetti,
Mirja Leppänen, Eija Tolonen ja Sanna Mattila-Rautainen.
*Syyskuun kouluratsastuskilpailuissa järjestetään Pohjois-Suomen henkilökohtaiset
aluemestaruudet.

3 §

NUORISOASIAT:
*Penny&Friends-kilpailut esteratsastuksessa on anotu syksyyn.
*Maaliskuussa järjestetään umpihankifutsotelu.
*Uusia juniorijäseniä on liitynyt seuraan, seuratakkitlausta on toivotu.

4 §

Vuoden alusta on otetu käytöön tulorekisteri, johon ilmoitetaan matkakustannusten korvauksista maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset.
Seuraamme tämä koskee lähinnä ulkopuolisille tuomareille maksetavia
korvauksia. Ninna on ollut yhteydessä kirjanpitäjäämme, joka ilmoitaa
tapahtumat viiden kalenteripäivän kuluessa maksusta.

5 §

VUOSIKOKOUSSIAT:
Luettiin vuosi- ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä tuloslaskelma ja taseet.
Hallitus esitää vuosikokoukselle vuosi- ja toimintakertomuksen sekä tlinpäätöksen
hyväksymistä sekä tlikauden alijäämän siirtämistä voito- ja tappiotlille.

6 §

MANEESIEN JA RATSASTUSKENTÄN KÄYTTÖPERIAATTEET:
Hallitus pit keskustelutlaisuuden 28.1, johon osallistuivat Tarja Sahlberg,
Sanna-Maria Klemetti, Eveliina Mikkola, Hannele Kihlström, Liisa Kaasinen,
Sari Kuure sekä Mirja Leppänen. Tilaisuudessa sovittiin käytön ja varausten
periaateiden tarkentamista, Sanna-Maria lupasi tehdä esityksen hallituksen
kokoukseen.
Koska Sanna-Maria oli estynyt kokoukseen, sovittiin sähköpostkokouksesta
lähiaikoina, jota saisimme esitetyä periaateet vuosikokouksen hyväksytäväksi.

7 §

MUUT ASIAT:
*Tähtseurojen alueelliseen tapaamiseen 5.3 osallistuvat Sari Kuure ja Soili Pyy.

*Liiteenä saatekirje Raimo Mustoselta, joka lähetti Me Naiset-lehden vuodelta
1966, jossa on artkkeli seuramme alkuajoilta. Ninna on vastannut Raimo
Mustoselle kiitäen ja toivotaen vierailemaan tallillamme.
*Heinäkuun 2-3/-tason kilpailujen timoilta piettiin palaveri, jossa tarkennettiin
vastuualuehenkilöitä. Sponsoreita tarvitaan vielä lisää.
*Keskusteltin viitoituksesta tallille ja viranomaiskartasta, joka ei anna selkeäst
ohjeita tapahtumapaikalle. Ninna selvitää onko mahdollista saada avustusta
Oulujärvi Leaderin kauta, jota kyltti, jossa on rakennusten nimet voitaisiin tehdä.
Ninna on ollut yhteydessä Raviradan toimistoon asaiasta.
8 §

Muita asioita ei ollut – seuraava kokous pidetään torstaina 21.3 klo 17.00 alkaen
Leirikeskuksessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

