KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 3/2018

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 26.3.2018 klo 17.30 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Liisa Kaasinen, Tenna TalviPietarila, Liisa Kemppainen, teeotusvastaava ja Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin eeellisen kokouksen 222.2.20189 pöytäkirja:
*Valvontakameraan hankitu tarvitavat lisäosat ja SIM-korttit Esa Mikkonen
asentaa kameran lähiviikkoina.
*Turvallisuustolppia hankitu lisää.
*Penny&Frienes-kilpailujen järjestäjäksi emme enää mahtuneet, myös Sinettiseurahakemukset jäivät väliin.
*Reilun Pelin-lähettiläs koulutus järjestetään syksyllä Oulussa, tlaisuueessa maheollisest myös esim. urheilupsykologin luento.
Seuran sivuilla korostetaan Reilun Pelin teemavuota ja muistutetaan
puheenjohtajamme terveheyksestä.
*Vahvistettiin seuramestaruuksien, seurarankingin ja eeustajarankingin säännöt,
löytyvät seuran sivuilta. Nettisivujen kalenteri on muutunut ja se on toeetu toimivaksi. Sarille ja Antlle kiitos!
*Seuratoiminnan kehitämiseksi suunniteltuihin työryhmiin on ollut vähäinen
kiinnostus. Tietoa on jaetu henkilökohtaisest, seuran sivuilla ja Facebookissa.
Tieeotamista jatketaan.
*Maneesin pohjatalkoisiin osallistui 12 henkilöä.

3§

TALOUSASIAT:
*Estekalusto ja kavalett tlatu, Jenni Hirvonen on luvannut järjestää estekalustoalueen siivouksen ennen uusien esteieen tuloa.
*Kouluratsastuksen 2-3-tason kilpailut olivat onnistuneet, lähtöjä oli yhteensä 79.
Kilpailuista tuli voitoa 118,35e.
*Oulujärvi Leaeerillä on menossa haku opintomatkoja koskevaan teemahankkeeseen
hakuaikaa on 24.4. saakka. Ninna on pyytänyt Ypäjän Hevosopistolta tarjouksen
opintomatkasta syyskuussat toimintaan ja alueeseen tutustuminen, luentoja,
tutustuminen maastoesterataan ja maastoesteisiin 2tavoiteenamme saaea
Raviraean keskelle muutama maastoeste9. Matka viikonloppuna la-su. Tarkkaa
päivämäärää ei voiea sopia ennen kuin on teeossa maheolliset ulkomailta tulevat
luennoitsijat tai klinikan pitäjät. Matkalle läheetäisiin pienoisbussilla, tarjoukset
bussifrmoilta työn alla, Kajaanin Tila-autoista saatu jo tarjous bussista joko
kuljetajan kanssa tai vaihtoehtona Sami Halonen lähtsi kuljetajaksi. Bussiin mahtuu
n. 15 henkilöä ja matkalle otetaisiin ensisijaisest aktivisest toimivia seuran jäseniä.
Oulujärvi Leaeerin tuki hankkeelle on 80%.
Hallitus päätti hakea avustusta hankkeelle Oulujärvi Leaeerilta.
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NUORISOASIAT:
*Tampereen messuille 7.-8.4 osallistuvat Soili Pyy, joka osallistuu
nuorisotapaamiseen sekä kepparitunten ohjaajat Heiei Pyy ja Susan Lappalainen,
jotka tutustuvat kepparitoimintaan ja myös muuhun kerhotoimintaan.
*Seuramme on ilmoitautunut Tähtseuraksi Sinettiseuratoiminnan jatkona.
Tähtseuraviikonloppu pieetään 6.-7.10 Helsingissä.
*Villiinny Keväästä-liikunnan superlauantai 12.5 Kajaanihallilla – Soili hoitaa.
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MUUT ASIAT:
*KRS eheotukset Kainuun Hevosjalostusliitolle Kainuun paras ratsu ja suomenhevonen vuonna 2017: paras ratsu: Avalon ja paras suomenhevonen
Tuulen Leonareo.
*Kaupungin liikunta-avustus liiteenä.
*Luettiin Tarja Ollilan ja Minna Puumalan eheotus talkootoiminnasta, eheotus sai
kannatusta ja sitä työstetään. Tytöille kiitos ieeasta! Myös talkoopassia ja
palkitsemisia miettään.
*Tarja luki Leena Oikarisen kirjeen toiveesta vapaanratsastuksen ajankoheista.
Toeettiin etä päivisin on kalenterin mukaan aikoja, jolloin ei ole varauksia
kalenterissa. Keskiviikkoisin on jo lisäty tunt klo 19-20, jolloin ei ole ratsastuskoulutunteja ja ko. aikana ei ole myöskään valmennuksia eikä esteitä.
Tarja on yhteyeessä Leenaan asiasta.
Seuran sivuilla muistutetaan varauksista kalenteriin – kalenterin varauksia
noueatetaan ensisijaisest. Jos tulee äkillisiä tuntvarauksia Whatsapilla, nämä
varaukset jätävät tlaa muille, jotka ovat maheollisest suunnitelleet
viikko/päiväohjelmansa kalenterin mukaan. Muistutetaan kuitenkin etä käytöstä
voieaan keskustella ja etä maneesiin mahtuu ratsastamaan yhtä aikaa.
Maneesi on täysin varatu ainoastaan jos varauksessa on maininta koko tlan
varauksesta.
*NoShout laiteiston käytöä valmennuksissa suositellaan, toistaiseksi seura ei hanki
laiteistoa valmentajillemme.
*Toivotaan, jos huomataan hakua henkilökohtaisten stpeneien hakemiseen, etä
asiasta teeotetaisiin jäsenistölle.
*Soile muistutti Työhevosmestaruuksista 9.6 Raviraealla.
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Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

