KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 5/2017

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 17.8.2017 klo 18.00 alkaen
Leirikeskuksessa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Liisa Kaasinen, Soili Pyy, Eveliina Mikkola,
Sara Arola, Jonna Takkinen, Tiia Kananen, junioriedustaja, Sari Kuure, tiedotusvastaava sekä
Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
*Uutta tekniikkaa-teemahankerahoitus on myönnetty ja pankista olemme saaneet
lainan hankkeen kulujen maksamiseen. SV-soundin tilanne on tällä hetkellä
epävarma.
*Kainuu Hirnuu-tapahtuma oli erittäin onnistunut ja yleisöä oli runsaasti.

3 §

Talousasiat:
*Kaupungin avustusta myönnetty 1.584 e.
*SRL puolittaa jäsenmaksuosuutensa 1.9 alkaen. Jäsenalesta tiedotettu seuran sivuilla
ja tallin seinällä ilmoitus loppuvuoden jäsenhinnoista.
*Pitkään maksamattomista käyttömaksuista (muistutuksista huolimatta) peritään
viivästyskorkoa 9% ja laskutuslisää 5e.
*Seuralle hankitaan uusi kannettava tietokone, Sari hoitaa oston.
*Mahdollisuuksien hevonen-juhlavuoden kangaskasseja tilataan lahjoiksi.

4 §

Nuorisoasiat:
*Lasten ja nuorten toiminnan tukemiseksi on laadittu sponsorisopimus,
sopimusmaksuja on maksanut 13 yritystä. Yritysten logo laitetaan
seuran internet- ja facebook-sivuille (vuodeksi). Sanna Heiskaselle kiitos hankkeen
hoitamisesta.
Juniorit tekevät retken Ouluun Ookkonää hevostellut- tapahtumaan ja tutustumaan
Oulunsalon tallille la 9.9. Bussikulut maksetaan lasten ja nuorten tukirahoista. Soili on
pyytänyt tarjoukset bussista. Retken vastaavina toimivat Soili Pyy ja Sanna Heiskanen.
Samana päivänä Kainuun Liikunnan järjestämille Harrastemessuille ei voida osallistua.
*Tokmannilla lastenpäivät 16.9; juniorit hoitavat keppihevostoiminnan esittelyä
päivillä.
*Keppihevostunnit alkavat 2.9 j.t. lauantai ja heppakerho samoina päivinä. Kepparitunneista vastaavat Heidi Pyy ja Susan Lappalainen, heppakerhosta Tiia Kananen ja
Mikaela Juntunen tarvittaessa.

5 §

Sari kertoi suunnitelmista jakaa tiedotusvastaavan tehtäviä jatkossa:
*maneesin tiedotuspostin+varaukset hoitaa Sari jatkossakin
*KRS-tiedottaa+ajankohtaiset asiat: vielä mietinnässä
*kurssitiedotteet nettiin: vielä mietinnässä
*kilpailujen lähtö- ja talkoolistat hoidossa
*estekisatiedotteet, kutsut ja toimihenkilöiden kysyminen, koulu/Soile ja Ninna,
este/Sara ja Elina
*equipe-koulutus pidetään 11.11.

6 §

SRL:n ja seurojen käyttämä jäsenrekisteri on uudistumassa lähiaikoina. Uudistuksen
myötä tulee mahdollisuus vapauttaa kaikki kilpailuluvat verkko-ostoon, jolloin
jokainen kilpailija tekee luvan itselleen. Seuramme vapauttaa kaikki luvat nettiin.

7 §

Keskusteltiin ulkokentän kunnostamisesta ja päätettiin laatia tarjouspyyntö
hankkeesta – Ninna ja Soile laativat pyynnön ainakin Rakennussoralle ja IK
Logisticselle.

8 §

Hallitus kiitti tiedotusvastaava Saria tämän vuoden tiedottamisista – erityisesti
ratsastussunnistuksen monipuolisista jutuista niin netissä kuin myös TV:n alueuutisissa.
Elina Jääskeläinen on osallistunut kenttäratsastuksen PM-kilpailuihin Ruotsissa.

9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

