KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 5/2018

PÖYTÄKIRJA HALLIITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 31.5.2018 klo 17.30 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Sanna-Maria Klemet, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Liisa
Kaasinen, tiedotusvastaavat Sari Kuure ja Liisa Kemppainen sekä Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luetin ja hyväksytin edellisen kokouksen .3.5.2018ast pöytäkirja:
*Opintomatkahakemus on saanut myönteisen päätöksen Oulujärvi Leaderilta,
Ely-keskus hyväksyy vielä hankkeen ennen kuin lupa hankeen aloitamiseksi saadaan.

3 §

NUORISOASIAT
*Lasten ja Nuorten tapaamisessa mukana 12 nuorta; suunniteilla ulkopeli-ilta
aikuisille/lapsille; nuoret odotavat esteiden maalaamista.
*Villiinny keväästä tapahtumassa Keppihevostoimintaa esitelemässä olivat Heidi Pyy
ja Jemina Lintula
*Reilun pelin hakemus SRL:lle tehty, vanhempaintapaamiseen ei tullut ketään.
*Ida Yrtaho on halukas aloitamaan Junnupoppoon vetämisen.
*16.6. Tokmannilla lasten tapahtuma - nuoret osallistuvat järjestämistehtäviin.

4§

TIETOSUOJA-ASIAT
EU:n laki tietosuojauudistuksesta astui voimaan 25.5.2018. SRL lähet postia 16.5. –
ja Sari ja Ninna aloitvat heti tiedotamisen jäsenistölle.
1astYhteisrekisterisopimus SRL:n ja KRS:n välille on tehty ja toimitetu liitolle.
2astKoska seurallamme on jo käytössä jäsenten sähköpostit ja/tai puhelinnumerot, oli
mahdollista pyytää seuran tiedotuspostilistalaisilta, whats’upin käytäjiltä sekä
käytösopimuksen tehneiltä hevosenomistajilta suostumus käytää ko. tietoja seuran
tiedotamiseen. Vastausviesteistä Ninna on tulostanut käytösopimuksen tehneiden
hevosen omistajien suostumukset ja Sari on tallentanut muut suostumukset.
Niiden henkilöiden tietoja, jotka eivät ole vastanneet sähköpostipyyntöihin
vastausviestillä, ei enää julkaista, eivätkä he saa enää seuran tiedotusposteja.
Sähköisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojatuja. Paperimuodossa
olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.
Uusia jäseniä on tiedotetava tietosuojalaista sekä sähköpostiosoiteen ja/tai
puhelinnumeron käytämiseksi seuran tiedotamiseen. Jäsenen suostumus täytyy
olla, ja sen antaminen pitää olla todennetavissa .esim. allekirjoitetu paperiast.
Jäsenseloste-suostumus tullaan jatkossa lähetämään uusille jäsenille jäsenlaskun
mukana
Käytösopimukseen on tehty muutokset: siitä on poistetu kohta: sopimuksen
allekirjoitaneen tiedot ovat nähtävillä ison maneesin ilmoitustaululla . ko.moniste on
poistetu ilmoitustaulultaast ja sopimuksen viimeiseksi kohdaksi on lisäty lause:
”Annan

suostumuksen sähköpostiosoiteeni ja puhelinnumeroni käytämiseen Kajaanin
Ratsastusseuran tiedotamiseen.”
Hallituksen kokous hyväksyi edellä mainitut toimenpiteet. Jäsentietojen käsitely
Kajaanin Ratsastusseura ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa-tiedote on luetavissa
KRS:n www-sivulla. KRS:n käsitelystä vastaa sihteeri Mirja Leppänen.
3ast Myös kilpailujenjärjestäjänä olemme velvollisia tekemään uudistuksia tietosuojan
osalta. Seuralla on oltava kilpailijoille selvästi nähtävissä ilmoitus siitä, etä
osallistuminen kilpailuun muodostaa sopimuksen pelaajan ja
seuran/kilpailujärjestäjän välille.
KRS:n henkilötietojen käsitelystä vastaa sihteeri Mirja Leppänen.
Nämä dokumentit ja korjatu käytösopimus ovat alkuperäisen hallituksen kokouspöytäkirjan liiteenä.
Tietosuoja-asetuksen takia SRL uusii myös Kipa:n seurojen käytäjätunnukset.
Seuralla on enintään kolme käytäjää, jotka saavat henkilökohtaiset tunnukset.
Seuran käytäjät ovat Sari Kuure, Elina Salmela ja Mirja Leppänen.
5 §

KENTÄN KUNNOSTUS
Kajaanin Rakennussora/Katja Viitasaari on lähetänyt tarjouksen ulkokentän kunnostamisesta.
Kentä tasataan, pohjalle laitetaan suodatinkangas ja päälle salaojaputket.
Seuraavaksi murskekerrokset .0-55 mm ja 0-16 mmast Kaikki kerrokset jyrätään
tasaisiksi ja pintamateriaali on ns. luonnon kivituhkaa.
Tarjous on lasketu maksimaalisten materiaalien mukaan, suodatinkankaan levitys ja
salaojaputkien asennus tehdään talkoilla.
Hallitus hyväksyi tarjouksen, rahoituksen järjestämiseksi anomme lainaa Nordeapankista. Puheenjohtaja ja sihteeri sopivat ajan pankkiin.
Kunnostusurakka kestää n. kaksi viikkoa, pyritään saamaan kunnostus alkamaan 26.7.
tai sen jälkeen mahdollisimman pian.

6 §

Muut asiat:
Anne-Maarit Hytnen lähet tiedoteen pilotryhmästä kehitämään liikuntaa talliympäristössä ja hyödyntämään uuta valmennusteknologiaa. Esite tuli vasta nyt
kokouksen alkaessa, joten sihteeri ei ennätänyt sitä edes tulostaa. Tiedoteta
jaetaan seurapostissa, pyritään saamaan pilotryhmä kokoon.

7 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päät kokouksen klo 18.30.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

