KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 7/2012

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA KESKIVIIKKONA 29.8.2012 Klo 18.00
alkaen
Leirikeskuksessa
Läsnä: Hannu Rytkönen, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Anna Maria Honkala, Riikka
Saastamoinen, Leena Särkelä-Huttunen, Pia Kyllönen, Mirja Leppänen, sihteeri ja Sari Nieminen,
tiedotusvastaava
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (23.7.2012) pöytäkirja.
*Ninna on käynyt tutustumassa Kari Vepsän lanaan Karkkilassa ja saanut
lanaesitteen Staffansbergilta. Karin lana on traktorivetoinen – traktorilanaus
pitäisi sopia esim. Raviradan kanssa ja kilpailujen välillä lanaus traktorilla on
mahdotonta. Soile on vielä yhteydessä Ulla Vileniin Staffansbergilta kysyen
tarkemmin vielä lanan tietoja. Asia jätettiin vielä mietintään.
*Pikkumaneesista poistetaan hiekkaa ensi viikolla, Soile sopii Auvon kanssa.

3 §

Nuorisoasiat:
*Valtakunnalliseen Sinettiseminaariin Helsingissä osallistuvat Riikka ja Krista.
*Hevoskerhon ohjaajien peruskurssille 6.10 kysellään vielä osallistujia.
*Ninna on laatinut Vuoden Sinettiseura 2012 hakemuksen.
*Polleporukkalaiset haluaisivat rakentaa esteen tai portin, Kristan isä lupautunut
mukaan. Tytöt laskevat materiaalin tarpeen, sovitaan kuka käy ostamassa.

4 §

Talousasiat:
*Kaupungin avustusta myönnetty 1.370e.
*Kansallisten koulukisojen tulos plussalla, kaikki laskut eivät ole vielä tulleet.
Kilpailut onnistuivat hyvin ja saimme kiitosta hyvin järjestetyistä kilpailuista
vaikkakin rankkasateista johtuen kilpailut jouduttiin pitämään maneesissa.
*Maneesimainoksista on saatu hyvin maksut, osa mainossopimuksista on
vielä auki.
*SRL pudottaa jäsenmaksuosuutensa puoleen 1.9 alkaen. Uusia jäseniä on jo
ilmoittautunut.

5 §

Muut asiat:
*Kansalliset estekilpailut 23.9 – Jaakko Jauhiainen tuomaroi meillä viimeisen kerran.
Jaakolle ostetaan kiitokseksi tuomarointivuosista Kaisun kravattineula.
*Vuoden 2013 kansalliset kilpailut anottava tämän kuun loppuun mennessä. Myös
aluekilpailut anotaan samaan aikaan. Kesäaikaan ei järjestetä kilpailuja
talliremontista johtuen. Kansalliset koulukilpailut, myös alueluokkia 17.3, Alue-este
24.3, Kansalliset estekilpailut, myös alueluokkia 7.4. Syksyllä 22.9 kansalliset estekilpailut ja 6.10 aluekoulu.
Sari laittaa kilpailut Kipaan, Ninna tekee anomuksen kansallisista kisoista liittoon.
*Hallituksen jäsenet allekirjoittivat vapaaehtoispassit – passeja on täytetty sihteerin
toimesta yhteensä 107 kpl. Vapaaehtoispisteiden kilpailuaika oli 1.3-1.9.2012.
Toimihenkilö/vapaeehtoisten illanvietto pidetään 24.11 Raviradan VIP-tiloissa,
seura saa lahjapaketin 5 ansioituneelle vapaaehtoiselle sekä kunniakirjat kaikille

vapaaehtoisille- luovutus illanvietossa. Lisäksi puheenjohtaja arpoi seuran palkitseman vapaaehtoisen.
*Koira-Agility kilpailut pidetään isossa maneesissa 20.10. Talkooruokailun ja
pienimuotoisen kahvion pitoon ei seurasta saada nyt porukkaa, Pia ilmoittaa asiasta.
Mikäli haluavat järjestää itse talkooruokailun, sovittava Soilen kanssa kulut Leirikeskuksen käytöstä.
*SRL:n ja Aluejaoksen medianäkyvyyskilpailuun osallistuu Sari.
*Maalaismarkkinoilla 31.8-1.9 työhevosnäytös / Sari ja Antti Sisulla.
*Hallituksen seuraavat kokoukset: 20.9 ja 30.10 Ninnalla klo 18.30. Marras- ja
joulukuun kokouksista sovitaan lähempänä.
6 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

