
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY KOKOUS 4/2020

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA KESKIVIIKKONA 3.6.2020 klo 17.30 alkaen 

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Jaana Huotari, Liisa Kaasinen, Liisa Kemppainen, 
            Sari Kuure, edotusvastaava, juniorijäsenet Heidi Pyy ja Elli Heiskanen sekä Mirja Leppänen,
            sihteeri.

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen

2  § Koronaepidemian vuoksi pääte in etäyhteyksien kau a perua toukokuun 
koulu- ja esteratsastuskilpailut. Toukokuun alusta alkaen salli in jälleen Kainuun
ulkopuolisten valmentajien tulo ratsastusalueillemme, koska Suomen sisäisten maa-
kuntarajojen sulut oli jo pure u.
Huh kuun alusta alkaen on myös rajoite u maneeseissa olevien henkilöiden määrä
yhtä aikaa enintään kymmeneen (ratsailla, kentällä, katsomossa). Rajoitus oli 
toukokuun loppuun saakka, jolloin saa in uudet ohjeet SRL:lta.
Rajoitukset pure in kesäkuun alussa.

3  § Lue in ja hyväksy in edellisen kokouksen (26.3.2020) pöytäkirja:
*maneesin valaisimet on uusi u, kiitos Teemu ja Esa Pyylle urakasta.
*OP Kesäduuniin on vali u Noora Mustonen.
*WhatsUpp-päätöksellä uusia estepuomeja on la u.

4  § Ison maneesin ja Leirikeskuksen päätyyn on tarkoitus vetää kaapeli, jo a kuulutukset
kuuluisivat niin maneeseissa kuin kentällä. Äänentoistoon soveltuva normaali kaapeli
hankitaan, ei mitään erikoiskaapelia. Pyritään saamaan Esa Mikkonen paikalle
kaivinkonekulje ajan kanssa, jo a kaapelin kaivaminen onnistuu ongelmi a.

5  § Yksityishevosten käy ösopimusta on muoka u, sopimus hyväksytään hallituksessa
syksyllä, vuosikokous hyväksyy sen ja uusi sopimus otetaan käy öön ensi vuoden 
alusta alkaen.
Hallitus hyväksyi sopimukseenkin lisätyn maksama omista käy ömaksuista:
 Jos maksua ei ole suorite u eräpäivään mennessä, lähe ää KRS yhden maksu-
muistutuksen, muita maksumuistutuksia ei lähetetä. Maksama omat saatavat
peritään oikeusteitse.
Sopimukseen lisätään vielä sank ot, jos maksumuistutuksia joudutaan jatkuvas
lähe ämään kun yksi maksuräs  on hoide u. Toimintasääntöihin on myös tehty
lisäys, joka käsitellään syksyn kokouksissa.

6  § Muut asiat:
*KRS 55-juhlien päivää ja tapahtumaa suunnitellaan syksymmällä.
*Kainuu Hirnuu-tapahtuma on tältä vuodelta peru u.
*Kajaanin liikuntatoimen liikunta-avustusta on myönne y



*Sari Kuure ja Liisa Kemppainen ovat aloi aneet KRS:n vuosikymmenten
historian esi elyn facebookissa ja instagramissa. 
*Ulkokentän ja maneesien kastelusta vastaa nyt Suvi Juntunen. Kastelut pyritään
sopimaan etukäteen, tarvi aessa kastelut voidaan perua.
*Kipan makselupalvelumuutos (Stripe-palvelu) on tehty.
*Alue-este- ja kansalliset koulukisat järjestetään suunnitellus . SRL:n ohjeita
kilpailutoiminnan käynnistämiseksi korona lanteessa noudatetaan.
Pidetään palaveri keskiviikkona 10.6 klo 17.30 jossa suunnitellaan suositellut ohjeet.
*Syksyn valmennusvaraukset ajalle 1.9.-31.12.2020 ovat haussa 15.7 mennessä. 
Hallitus hyväksyi suunnitellut viikonloppuvapaat, mu a hallitus voi tarvi aessa
muu aa vapaita viikonloppuja jos tarve vaa i.

7  § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja pää  kokouksen klo 18.45.

Tarja Sahlberg Mirja Leppänen
puheenjohtaja sihteeri


