
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY KOKUS 3/2020

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 26.3.2020 klo 17.30 alkaen Leirikeskuksessa

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Liisa Kaasinen ja Mirja Leppänen, sihteeri

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2  § Käy in läpi edellisen kokouksen (12.2.200) pöytäkirja.
Vallitsevan koronaepidemian vuoksi suurin osa hallituksen jäsenistä oli estynyt
osallistumaan kokoukseen ja hallituksen jäsenille oli etukäteen lähete y esityslista
kommen eja varten.
Edellisen kokouksen pöytäkirjasta: 
*maalis- ja huh kuun koulu- ja esteratsastuskilpailut on peru u (perutaan 
26.4 estekisat), luultavas  perutaan myös toukokuun kisat, joista ilmoitetaan
myöhemmin.
*KRS juhlat 6.6 siirretään syksyyn, Kainuu Hirnuu-suunni elupalaveri on peru u.

3  § NUORISOASIAT
*Limingan matka peruuntuu, Villiinny Keväästä-tapahtuma peruuntuu varmaankin
myös. Heppakerho ja Kepparitunnit on peru u.

4  § MUUT ASIAT
Oulujärvi Leaderin teemahanke maneesin valojen vaihto LED-valoiksi on hyväksy y
lamppujen osalta. Lamput on hanki ava huh kuun loppuun mennessä, asennukset
voidaan tehdä suunnitellus  kesällä.

KRS on tehnyt sopimuksen ohjeiden mukaan SVEA-paymentsin kanssa (ent. Kipan 
maksuturva) 

Tukihakemus OP kesäduuniin on tehty ja hyväksy y – nuoren kesätyöhön 
palkkaamiseksi tehdään nyt hakuilmoitus, hakuaika on ad 19.4. Työtehtävät kesän 
kansallisissa kilpailuissa kuten viime vuonna. Hakijat 15-17 vuo aita.

Seuravaate lauslistat tallin ilmoitustaululla ja seuran sivuilla edot, 
laukset istaihin 14.4 mennessä.

Soili on kysynyt estekisoihin sponsoroin a Leenan Puhdistuspalvelulta – esi äneet 
toiveena siivoustarvikkeiden ostoa heiltä, seuran jäsenille -15%.



Keskustel in myös maneesien käy öä myöhäisiin ilta-aikoihin, on epäilyjä e ä 
maneeseissa käy tun en jälkeen ratsastajia, jotka eivät maksa käy ömaksuja.
 Seura hankkii riistakameran myös pikkumaneesiin ja kameraseurantaa tehostetaan.
Kameran asennuksen jälkeen muistutetaan ratsastajia säännöistä ja periaa eista, 
valvontakameroista ja seurannasta. Tarkennetaan myös e ä sopimuksen mukaisiin
käy öalueisiin kuuluvat molemmat maneesit sekä KHK:n tallin ulkoken ä.

KRS hallitus pää  kieltää Kainuun ulkopuolelta tulevien valmentajien
valmennukset hallinnoimissamme loissa 1 .-30.4.2020 vallitsevan korona lanteen
vuoksi.
Koska kokouksessa oli vain neljä osallistujaa, varmiste in päätös KRS-hallituksen
Whats’up ryhmässäkin.

Kuluntalahden alueella on yksityistallissa tode u pääntau  yhdellä hevosella.
Olemme edo aneet lanteesta muistu aen kaikkia alueen hevosihmisiä 
väl ämään tallilta toiseen liikkumista ja maneesien käytön periaa eiden 
nouda amista.

5  § Muita asioita kokoukselle ei ollut ja kokous pääte in klo 18.00.

Tarja Sahlberg Mirja Leppänen
puheenjohtaja sihteeri


