KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 4/2018

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 3.5.2018 klo 17.30 alkaen
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Liisa Kaasinen, Sara Arola, Sari
Kuure, tiedotusvastaava ja Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen ptytäkirja:
*Seuratoiminnan kehitämiseksi suunniteltuihin tytryhmiin ei ole ilmoitautunut
halukkaita viime kokouksen jälkeen. Päätettiin jätää hanke tauolle kesän ajaksi
ja jatketaan syksyllä.
*Opintomatkahankeanomus on tehty ja nyt odotellaan Leaderin päättstä ja Ypäjän
klinikkatarjontaa.
*Sari laatii muistutustiedoteen maneesin varauksista ja käyttstä seuran sivuille ja
tiedotuspostiin.

3 §

Talousasiat:
*SRL:n kimppahevosen myynnistä kertynyt vähävaraisten lasten ratsastusharrastukseen 11766,64 euroa ja Suomen Hevosurheilumuseolle 7104,88 euroa.
*Katja Viitasaaren kanssa pidettiin suunnitelupalaveri (Soile ja Ninna) ulkokentän
kunnostamiseksi. Laskelmaa kustannuksesta ei olla vielä saatu. Päätettiin pitää
hallituksen kokous kunhan laskelmat ovat valmiit ja päätetään myts
maksuohjelmasta.
Keskusteltiin myts vaihtoehdosta tehdä kentäremontti vain osaan kentästä,
päätettiin kuitenkin tehdä remontti koko kentäalueelle, jolloin se palvelee kaikkia
käytäjiä ja kilpailuja verrytelyalueineen.
Myts pikkumaneesin pohja on tarkoitus uusia Hevosharrastekeskuksen toimesta.

4 §

Nuorisoasiat:
*Soili kertoi terveiset Tampereen hevosmessumatkasta ja nuorisotapaamisesta.
Tyttt tekevät jutun seuran sivuille.
*Villiinny Keväästä-tapahtumaan 12.5 Kajaanihallilla osallistutaan.
*Soili järjestää tapaamisen lapsille ja nuorille, kysellään toiveita mitä haluavat tehdä.
*Kainuun Ravinuoret ovat olleet yhteydessä yhteisen ”Hevostaidot haltuun”tapahtuman järjestämiseksi Raviradalla syksyllä. Yhteistä aikaa ei ole vielä ltytynyt,
tapahtuman järjestämisen suunnitelua jatketaan edelleen.

5 §

SRL kampanjoi aktiivisesti teemalla Yhtä Jalkaa - kiusaamista vastaan. SRL haastaa
kaikki ratsastusseurat- ja tallit mukaan Yhtä jalkaa-kiusaamista vastaan –kampanjaan.
Jokainen mukana oleva seura tai talli sitoutuu laatimaan omat pelisäänntt
kiusaamisen ehkäisemiseksi, järjestää erillisen vanhempainillan, jossa käydään läpi

Reilu Peli-oppaan sisälttjä. Lisäksi seura/talli järjestää vuoden aikana
palkitsemisjuhlan, jossa valitaan vähintään yksi #ReiluRatsastaja ja #ReiluToimija.
KRS lähtee mukaan kampanjaan. Vanhempain tapaaminen järjestetään ma 28.5
klo 18.00 Leirikeskuksessa. Vastuuhenkiltinä kampanjassa ovat Soili Pyy ja Liisa
Kaasinen.
Myts kainuulaisten seurojen tapaamisessa keskusteltiin kiusaamisesta ja päätettiin
laatia lauselma, jonka takana ovat kaikki kainuulaiset ratsastusseurat.
Ratsastajainliiton Reilu Peli-tytryhmä on laatinut hyvää käyttstä ja Reilua Peliä
edistävien kilpailijoiden, seuratoimijoiden, toimihenkiltiden ja muiden
vapaaehtoisten palkitsemiseen Reilun Pelin ruusukkeen ja diplomin. Näitä tilataan
20 kpl.
6 §

Muut asiat:
Ninna kertoi kainuulaisten seurojen tapaamisesta :
*26.-27.5 on Kylmän Ratsastajien 30-vuotisjuhlakilpailut. Tarja käy onnitelukäynnillä.
* ProD järjestää Kainuu Rider´s Cup:n kouluratsastuksessa kolmissa kesän/syksyn
kilpailuissa. Myts muut seurat voivat otaa kisoihinsa osakilpailun – mietitään
osakilpailua loppuvuoden kisoihin.
*Seurojen yhteistä matkaa suunnitellaan PowerParkin seuramestaruuskilpailuihin
28.-29.8.
Suomenhevosten valtakunnalliset Tythevosmestaruuskilpailut 9.6 Raviradalla:
*Seura ostaa käsiohjelmamainoksen ¼ sivua.
*Talkoolaisia kilpailuihin toivotaan – Sari tiedotaa asiasta.
*Väliaikaohjelmaa on myts kyselty
Lady Meeting 4.8 – sponsorit saatu, kutsu luonnosasteella. Party- teltan ostoa
selvitetään, telta olisi jatkossa kahvio/tms. käyttssä ja sitä voisi myts vuokrata
seuran jäsenille.
Tarja ja Soili laitavat seuravaatetilauksen lähipäivinä. Tilausaika lyhyt, jota vaateet
ja maksut saadaan ennen kesälomia.
Equipe-koulutusta toivotaan syksylle. Syyskuussa pidetään palaveri v. 2019 kisasuunnitelmista ja toiveista – palaveriin kutsutaan ratamestarit, tuomarit ja equipetyttt mukaan.

7 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

