KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 6/2013

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 31.7.2013 Klo 18.00 alkaen
Hannulla
Läsnä: Hannu Rytkönen, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Anna Maria Honkala, Leena SärkeläHuttunen, Tarja Sahlberg, Riikka Saastamoinen, Sari Nieminen, tiedotusvastaava sekä Mirja
Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.5.2013) pöytäkirja:
*Joutenlammen Säpinäleirille osallistuminen on peruttu
*Ninna ei ole saanut selville Moottoripyöräyhdistysten tietoja – keskusteltiin myös
muista häiriötekijöistä maastossa kuten leijojen lennättelijöistä, onko lupa ampua
savikiekkoja montuilla- autolla ajetaan montun reunalta alas jne. Soile juttelee
Tarja Ollilan (poliisi) kanssa asioista.
*T/pikeepaitatilaus ensi kesälle, syksyksi suunnitellaan seuratakki/hupparitilausta. Kilpailujen toimihenkilöille suunnitellaan kisaliiviä.

3 §

Nuorisoasiat:
Riikka laittaa tallin seinälle kyselyn löytyisikö Heppakeholle vetäjiä. Seura tukee
vetäjiä ratsastustuntilipuin ja järjestää koulutuksen. Myös Junnukerhon toimintaa
pyritään elvyttämään.

4§

SRL tiputtaa oman jäsenmaksuosuutensa -50% 1.9 alkaen

5 §

Maneesi:
Anna-Maria selvittää Kestilästä Lasse Riikoselta tapaamismahdollisuutta elo-syyskuussa. Muut vastaavanlaisen maneesinomistajat kutsutaan mukaan tapaamiseen.
Leena kyselee Kiinteistöfirmoilta mahdollisuutta lumen poistamiseen maneesin
katolta.

6§

KRS on tehnyt vuokrasopimuksen koko tallialueen maasta Kainuun Maa- ja
Metsäsäätiön kanssa. Vuokrasumma on jaettu KRS:n, KHK:n ja Kiinteistö Oy
Kajaanin Ratsastuskeskuksen kanssa.
Hallitus päätti että maanvuokrasopimukset saatetaan ajantasalle ja kullekkin
tehdään omat vuokrasopimukset.

7 §

Muut asiat:
*Steward-kurssi estetuomareille 16.8. Leena ja Riikka mahdollisesti osallistuvat.
*Soile kertoi talliremontin tilanteesta: Remontin arvioidaan alkavan elokuun
puolessavälin. Remontissa tehdään käytävä kerrallaan joten tilapäiskarsinoita ei
tarvita ja maneesit ja ulkokenttä ovat normaalissa käytössä.
Ninna tiedottaa käyttösopimuksen allekirjoittaneita heti kun remontin alkamisaika
on tiedossa.
*Poistetaan keväällä kerros hiekkaa ulkokentältä – jos ko. toimenpide auttaisi
kentän pölyämiseen ja toisaalta veden imeytymiseen.
*Ensiapukoulutus järjestetään loppuvuonna. Anna Maria on yhteydessä alustavasti
sovittuun kouluttajaan ja sopii ajankohdan. Koulutus pidetään Kainuun Liikunnan

tiloissa.
*Pegasos Riding Teamista on oltu yhteydessä ja kysytty mahdollisuutta siirtää
meidän kansllisia estekilpailuja estePSM:n vuoksi. Päätettiin vaihtaa este- ja koulukilpaiujen paikkaa eli aluekoulukilpailut järjestetään 22.9 ja kansalliset+alue-estekilpailut 6.10. Sari kysyy ratamestarin ja tuomarin, Ninna on yhteydessä liittoon ja
jaokseen.
8 §

Päätettiin pitää hallituksen tapaaminen ja keskustella pelkästään seuran toimitamallin linjauksesta tiistaina 13.8 klo 18.00 Hannulla.

9§

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

