
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY    KOKOUS 2/2021 
 
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 18.2.2021 klo 17.00 alkaen 
Leirikeskuksessa 
 
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Eveliina Mikkola, Soili Pyy, Jaana Huotari, 
Asta Uhlbäck, Jenni Hirvonen, Sari Kuure, Susan Lappalainen, juniorijäsen sekä Mirja Leppänen, 
sihteeri. 
 
1 § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen. 
 
2  § Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirjasta: 
 *Sonja Mäkelän estekurssi ja Heidi Huurinaisen koulukurssi KRS jäsenille 
   ovat saaneet paljon kiitosta 
 *Seuraestekisat pidetään 4.7. ja seura/alue-estekisat 15.8. 
 *Tallink Siljan voittosumman käyttöä suunnitellaan loppuvuodeksi koronatilanteen 
   mukaan. 
 
3  § Nuorisoasiat: 
 Esa Pyy on luvannut rakentaa estevajan keppariesteille, paikkaa suunnitellaan. 
 Soili ja Essi laativat Kajaven avustuksen. 
 
4 § Vuosikokousasiat: 
 Luettiin vuosi- ja toimintakertomus. Hallitus esittää vuosikokoukselle vuosi- ja 
 toimintakertomuksen hyväksymistä. 
 Tuloslaskelma ja taseet vuodelta 2020 hyväksyttiin, hallitus esittää vuosikokoukselle 
 tilinpäätöksen hyväksymistä ja taseen mukaisen voiton siirtämistä voitto- 
 ja tappiotilille. 
 Kevätvuosikokous pidetään torstaina 25.3 klo 18.00 Kaukaveden kokoustiloissa. 
 
5  § Kainuulaisten ratsastusseurojen kokoukseen sunnuntaina 7.3. osallistuvat Tarja ja 
 Ninna. 
 
6  § Keskusteltiin maksamattomista jäsenmaksuista liittyen myös ratsastusalueiden 
 käyttösopimuksiin. Sari laittaa sähköpostiin muistutuksen jäsenmaksuista, Mikäli 
 jäsenmaksua ei ole maksettu 5.3.2021 mennessä, ratsastusalueiden käyttömaksu 
 tulee maksaa ei-jäsenen hinnalla ja KRS laskuttaa alkuvuoden maksujen erotuksen. 
 Ninna muistuttaa niitä sopimukselaisia, jolla on jäsenmaksu vielä auki. 
 
7  § Sari on pyytänyt tarjoukset Konttorikolmiolta ja ATK-huollolta uudesta 
 kopiokone/tulostimesta, päätös koneesta tehdään piakkoin. 
 
8  § Kilpailijakoulutus järjestetään tänä vuona artikkelina, jossa opastetaan kilpailijoita 
 kaikilla tasoilla. Lisäksi avataan kysymyslinkki, jonka kautta voi lähettää kysymyksiä 
 kisa-asioihin liittyen. 
 
9  § Alue/kansallisten kouluratsastuskilpailujen kutsussa muistutukset koronarajoi- 



 tuksista – ei yleisöä, ei palkintojen jakoa – suositellaan omien maskien käyttöä 
 toimihenkilöillä. Näitä ohjeita noudatetaan myös seurakilpailuissa. 
 
10 § Muut asiat: 
 *Käytiin läpi Sarin keräämiä palautteita maneesin toimintaan liittyen. 
 *SRL posti/ Penny&Friends-tallikilpailujen keppihevos- ja hevostaidot kategorioihin 
   haetaan mukaan. Haku alkaa 22.2. 
 *Vapaaehtoisten johtaminen -koulutukseen 25.2. ja 17.3. osallistuvat Sari ja Jaana  
   etänä. 
 *Jaana jatkaa Kainuun Liikunnan #kunnonvuodenlupaus# - kampanjaa. 
 
11 § Muita asioita ei ollut, seuraava hallituksen kokous pidetään ennen vuosikokousta 
 torstaina 25.3 klo 17.00 Kaukaveden kokoustiloissa. 
 
 
 
 
 
 
 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 


