KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 7/09

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 12.5.2009 klo 18.00 alkaen Tiinalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, Pia Kyllönen, Soile Lappalainen, Pia Kovalainen, Tiina Helvelahti ja
Mirja Leppänen
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (5/09; 28.4.09) pöytäkirja:
*Soile ja Sari pitivät toimihenkilökoulutuksen junioreille 9.5. Osallistujia oli ollut
neljätoista.
Sari on laatinut ratsastuskilpailujen toimihenkilötehtävät, jotka on luettavissa seuran
sivuilta.
*Ratamestarikursssi oli ollut hyvä, Hanna Anttonen ei osallistunut kurssille.

3 §

Ninna, Soile ja Hanna-Leena Keränen ovat laskeneet pikkumaneesin kulut, hallitus
päätti vuokran suuruudesta.
Vuokrasopimuksessa mainitaan erikseen että maneesi on ratsastajien käytössä
ilman erillistä maksua.

4 §

Ratsastusalueiden sopimukset:
Ninna on lähettänyt käyttösopimuksen allekirjoittaneille yksityishevosenomistajille
maneesien ja ratsastuskentän käytön ja varausten periaatteet sekä toimintasäännöt.
Toimintasäännöt tulee palauttaa allekirjoitettuna 20.5 mennessä.
Uudet yrityssopimukset tehdään alueen yrittäjien kanssa. Valmennussopimuksia
on tähän mennessä tehty yksi.
KRS hallitus päätti tukea toiminallaan alueen yrittäjiä ja seuraavia yhteistyöyrityksiä:
Blue Dun Oy; Equitraining Suvi Juntunen; Firecape Stables, Ristijärvi; Kajaanin
Hevosharrastekeskus Ky; Tmi Fysio- ja Ratsastusterapia Sanna Mattila; Tmi Hand
for Horse; Tmi Hannu Rytkönen sekä Tmi Jenni Hirvonen, Paltaniemi
Yhteistyömuotoja ovat mm.yhteisten tilojen käyttö, yritysten toimiminen korvauksetta
KRS:n järjestämissä tapahtumissa ja kilpailuissa sekä yhteinen tavoite ratsastusurheilun kehittämisessä Kainuussa. Yrittäjät maksavat yrittäjäsopimuksen mukaiset
ratsastusalueiden käyttömaksut, mutta KRS ei peri yrittäjien järjestämistä valmennuksista ja muista tapahtumista erillisiä korvauksia. Tällaisia tapahtumia ovat mm.
koulu-, este-, CR-valmennukset, ratsunäyttelyt ja erilaiset koulutustapahtumat.
KRS:n järjestämät valmennustapahtumat:
Seura järjestää valmennus yms. tilaisuuksia isossa ja pienessä maneesissa sekä
ulkokentällä. Näistä tilaisuuksista KRS ei maksa itselleen eri korvauksia isosta
maneesista eikä ulkokentästä, ei myöskään erillistä korvausta pienestä maneesista
ko. maneesiyhtiölle. KRS:n järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niistä
ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja taukotuvan ilmoitustaululla.
Seuran nimeämä yhteyshenkilö varauksissa on Sari Nieminen.

5§

Tallialueen kunnostusprojekti:
Hankehakemuksen jättöaikaa on jatkettu ad 31.5. Tallialueen kunnostustyöt voitaisiin
aloittaa heinä-elokuussa.

6 §

Maneesin seinämainoksista Rakennusliike Halonen Oy jatkaa, Kainuun Energia ei.
Ninna laatii mainossopimuksen ja laskuttaa yritykset.

7 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

