KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 7/2016

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA KESKIVIIKKONA 28.9.2016 Klo 18.30
alkaen Leirikeskuksessa.

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Liisa Kaasinen, Sara Arola, Mikaela Juntunen,
junioriedustaja, Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.8.2016) pöytäkirja.

3 §

Talousasiat:
*Maksupäätös maneesin peruskorjauksen maksamisesta saapui 8.9.2016.
Lainaa on lyhennetty peruskorjaukseen saadun avustuksen ja alv-palautusten
suuruisesti – laina-aika on 10 vuotta.
*Ninna kertoi syksyn 2-tason koulu- ja estekilpailujen alustavan tuloksen.
Molemmissa kilpailuissa oli valitettavan vähän osallistujia ja koulukilpailuista tuli
negatiivinen tulos.

4§

Nuorisoasiat:
Ninna on laatinut Sinettiseura-palkintohakemuksen sekä vuoden Juniorivalmentajahakemuksen. Hakemukset liitteenä.

5 §

Keskusteltiin tarpeesta saada lisää estetuomareita ja stewardeja. Sari on laittanut
kyselyn sähköpostilistalle.Ruukissa on estetuomarikurssi 8.-9.10 – ilmoitus tuli pari
päivää sitten ja näin lyhyellä varoitusajalla koulutukseen ei löydy osallistujia.
Jonna Takkinen on ilmoittautunut tammikuussa järjestettävälle koulutuomarikurssille.
Mietittiin myös keinoja saada toimihenkilöitä kisoihin ja miten saisimme myös
1-tason kilpailijoiden vanhempia mukaan toimintaan.
Vuoden 2017 kilpailut ovat suunnittelun alla, 3-tason kouluratsastuskilpailut anotaan
pidettäväksi 19.3. Kilpailuissa myös 2-tason luokkia.

6 §

Esteratsastajat ovat lähettäneet toiveen saada Paavo Huttunen jälleen valmentamaan
kilpailu- ja toimitsijakiellon päättyessä tämän vuoden lopussa. Hakemus liitteenä.
Hallitus päätti että Paavo Huttusen valmennukset voivat jatkua 1.1.2017 alkaen.

7§

Elina Jääskeläinen on anonut tukea osallistumiseensa kansainvälisiin kenttäratsastuskilpailuihin Norjassa. Anomus liitteenä.

8 §

Muut asiat:
*Kari Vepsän hevosten käsittelykurssi pidettiin maneesissamme 20.9. Osallistujia
tilaisuudessa oli 85 – ympäri Kainuuta. Jaokselta saimme tukea kurssin järjestä-

miseen 100 euroa.
*Koulu- ja esteratsastuksen team-ilta järjestettiin Vuokatin Seikkailupuistossa 23.9,
teamilaisia osallistui 12.
*Vuoden seura- ja tallipalkittavista on tietoa SRL:n sivuilla, jonne on mahdollista
äänestää 30.9 saakka.
*SRL:n Reilu Peli työryhmä on laatinut hyvää käytöstä ja Reilua Peliä edistävien
kilpailijoiden/toimihenkilöiden/vapaaehtoisten palkitsemisen Reilun Pelin ruusukkeella ja diplomilla. Ninna tilaa tuotteet, jotka luovutetaan pikkujoulussa .Palkintojen
saajia mietitään.
*Maneesin ympäristön siivous ja ympyrätarhan kunnostustalkoot pidetään su 23.10.
*Matkaratsastuskilpailujen järjestämistä on toivottu – tällä hetkellä ei ole resursseja
järjestämiseen.
9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

