KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 6/2017

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 28.9.2017 klo 17.30 Leirikeskuksessa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Jonna Takkinen, Liisa Kaasinen
sekä Mirja Leppänen, sihteeri
1§

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.8.2017) pöytäkirja:
*Uutta tekniikkaa-teemahankkeen toteuttajana on Lounais-Lapin ohjelmatoimisto,
hankkeen kustannusarvio nousi n. 250 eurolla alkuperäisestä SV-Soundin
tarjouksesta.
*Uusi tietokone on hankittu.
*Mahdollisuuksien hevonen-kangaskasseja on tilattu 8 kpl.
*Tiedotusvastaavan tehtävien jaosta palaveri su 8.10.

3 §

Ninna kertoi Verohallinnon ilmoittamista sotkuista kiinteistöverojen osalta.

4 §

NUORISOASIAT:
*Soili kertoi lasten Oulun reissusta – osallistujia oli 20 ja reissu oli oikein onnistunut.
*Sari on lähettänyt lasten ja nuorten toimintaa tukeneita yrittäjiä kiitosviestillä.
*Tokmannin lastenpäivillä oli esittelemässä keppihevosratsastusta kuusi junioria.
*Lasten liikunnan ohjaajakoulutukseen ei ole osallistujia.
*Sinettiseuratapaaminen/uuden laatuohjelman esittely 21.11.

5 §

MUUT ASIAT:
*KAO:n 100 lahjaa kainuulaisille-tempauksena 10 hengen eläintenhoitajaopiskelijaa
olivat kunnostamassa ison ja pienen maneesin pohjia lapioimalla reunoja ja pohjaa
tasaiseksi. Opiskelijoille ja ohjaaja Hanna Hyyryläiselle suurkiitos!
*Ratsastuskoulun talutustunneilla on ollut tungosta ja Soile on joutunut sanomaan
eioota – josta on tullut palautetta! Talutustunnit lauantaina jatkuvat puolella tunnilla
eli 17.30 saakka. Tarvittaessa viimeinen puolituntinen pidetään pikkumaneesissa.
*Ratsastusalueiden käyttösopimuksen piirissä on nyt hevosia 57+ratsastuskoulun
hevoset. Maneesin yökäyttö on lisääntynyt – valot jätetään usein päälle, esteitä ja
lantoja ei kerätä. Päätettiin asentaa ison maneesin sisäänkäynnin paikkeille
valvontakamera lokakuun aikana.
*Vuoden 2017 vaikuttavin seuratoimija-kampanja on menossa. Tiedot ehdotuksesta
ovat KHK:n tallin ilmoitustaululla.
*Leena Oikarinen on tiedustellut, voiko pyöröaitauksen pohjan ja alalaudat
kunnostaa talkoilla. Kunnostukset voi tehdä omalla kustannuksella.
*Kainuun Rastiviikko järjestetään 1.-6.7 2018 Jormua-Leihu maastossa ja
Kajaanin Suunnistajat ovat tiedustelleet seuramme jäsenten kiinnostusta
tulemaan mukaan talkootyöhön (esim. lähdössä antamaan suunnistajille

karttoja). Seuran hallitus on myönteinen talkoohommiin – jäsenistön
halukkuutta kysellään lähempänä.
Rastiviikon välipäivinä 2.7 tai 4.7 on suunnitteilla oheistoimintaa esim. hevostapahtuma raviradalla/ratsastussuunnistus/talutusratsastus. Sari on mukana
suunnittelemassa oheistoimintaa.
*Grillikatokseen hankitaan polttopuita, Soile hoitaa asian.
*v. 2018 kilpailut on laitettu Kipaan.
*Ninna muistutti seuran syysvuosikokouksesta, joka pidetään marras-joulukuun
vaihteessa. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Ninna, Hannu ja Jonna sekä
varajäsenet Heli, Liisa ja Sara.
6§

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
Seuraava kokous pidetään torstaina 9.11 klo 17.30 Leirikeskuksessa.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

