KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 7/2011

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA SUNNUNTAINA 25.9.2011 Klo 18.00 alkaen
Hannulla
Läsnä: Hannu rytkönen, pj, Arja Mannelin, Tarja Hirvonen, Pia Kyllönen, Mirja Leppänen siht.

1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
*Sinettiseuratapaamiseen 8.-9.10 on lähdössä Riikka Saastamoinen ja Annamari
Parviainen.
*Kansallisten kouluratsastuskilpailujen taloudellinen tulos liitteenä.
*Piirustus- ja valokuvakilpailua jatkettiin syyskuun loppuun saakka.
*Koiraväki hyväksyi agilitykilpailujen talkoo/buffettiruokailun järjestämisen.
Pia toimii vastuuhenkilönä.
*Talkoolaisten illanvietto pidetään la 29.10 klo 18 Raviradan VIP-tiloissa.
Ruokailu järjestetään, ilmoittautumislomake laitetaan tallin seinälle ja seuran
tiedotteisiin lähempänä.
*Toimihenkilöiden pikkujoulu pidetään pe 18.11 Terhin Kotimaun viinikellarissa.
*Pikkumaneesin pohjan tasoituksen ja kastelun hoiti Raviradan Auvo Moilanen.
Tämän päivän alue-estekilpailuissa pohja osoittautui vielä hieman liian pehmeäksi,
ison maneesin pohjan asfaltti tuli esille. Soile tilaa ensi viikolla Auvon siirtämään
hieman materiaalia pikkumaneesista isoon ja tasoittamaan ison maneesin pohjaa.
*Ninna on tilannut liikennemerkit tallialueelle Kajaanin kaupungin varikolta.
Pystytystolpat katsotaan kunhan merkit saadaan tulevalla viikolla.
*Maneesin turvavalaisimista tarjouspyyntö on lähetetty.

3 §

Nuorisoasiat:
Junioriohjaajien jatkokoulutus on Jämsässä marraskuun lopussa. Krista hoitaa asiaa,
osallistujina Krista, Sanna ja Tytti.
Polleporukan toivomus lajikokeilusta Horsebic.

4 §

Muut asiat:
*Sakari Torvinen on kaupungin palkkaamana maneesin talonmiehenä 12.9.-7.10.2011.
*Toiminnan suunnitteluiltaa sovitellaan lokakuun loppupuolelle
*Vuoden 2012 alue- ja kansalliset kilpailut anotaan: 18.3 alue/kansallinen hallikoulu;
25.3 alue-este; 8.4 kansall.este; 20.5 aluekoulu; 27.5 Kainuun Pojjaat; 7.7 Lady
Meeting; 4.-5.8 kansall. koulu; 23.9 alue-este; 7.10 aluekoulu.
*Kajaanin kaupunki kutsuu seuramme edustajat yhteiseen kahvitilaisuuteen haluten
muistaa meitä siitä arvokkaasta työstä, jota olemme tehneet kajaanilaisten liikuttamisen
hyväksi. Tilaisuus on to 13.10 klo 18.00. Tilaisuuteen osallistuu Hannu, kysytään
Kristaa ja Soilea mukaan.
*Hyväksyttiin Pian ja Tiinan laatima ja Ninnan muokkaama yhteistyösopimuslomake.
*Luettiin SRLn seuraposti: Seuraseminaari 12.11 Tampereella ja 19.-20.11 SRL:n
syyskokous ja urheilufoorumi.
*estekatoksen katto ja äänieristys pyritään saamaan tehtyä syksyn kuluessa.

5 §

Kisamenestymisiä:
Siilinjärvi, aluekoulukilpailut 27.8: Niina Räsänen-Playoff 3. Helppo A-luokassa
Kalajoki, Hyppää Venetsialaisiin, alue- ja kansalliset estekilpailut 25.-28.8:
Juuli Huttunen-Greta Garbo 3. 105 cm-luokassa, 110-luokassa Tenna Talvi-Pietarila
17. ja Juuli Huttunen-Greta Garbo 18.

6 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

