KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 8/2011

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 3.11.2011 Klo 18.30 alkaen
Ninnalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, pj, Suvi Vainionpää, Tarja Hirvonen, Pia Kyllönen, Riikka Saastamoinen,
Krista Korhonen ja Heta Leinonen, jun.ed sekä Mirja Leppänen, siht.
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
*Piirustus- ja valokuvakilpailuun tuli n. 20 kuvaa ja neljä piirustusta,joista raati on
valinnut kuvat kalenteriin. Sari ja Antti suunnittelevat viikonloppuna kalenterin kuvat
ja mistä ne tilataan. Toimihenkilöpalaverissa tilattiin kalentereja jo ennakkoon, tallin
seinälle laitetaan tilauslista ja Sari tiedottaa sähköpostilistalaisille. Suurta varastoa
ei kalentereja tilata.
*Pia kertoi koirien agilitykilpailuista – ennakko-odotukset olivat suuret, kahviomyynti
oli kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Talkooruuista ja maneesinkäytöstä on laskutettu.
*Pia vastaa talkoolaisten pikkujoulujärjestelyistä ja laittaa ilmoittautumislistan
tallin seinälle.
*Liikennemerkit on osin pystytetty, Heikki on hoitanut pystytystä.
*Turvavalaisimet maneeseihin on tilattu.
*Toiminnan suunnitteluilta on tiistaina 22.11 klo 17.30 Intotalolla.
*Kaupungin kahvitilaisuudessa oli paikalla Hannu Rytkönen, Tytti Parviainen ja
Mirja Leppänen.

3 §

Nuorisoasiat:
Riikka kertoi terveisiä Sinettiseuratapaamisesta.
Polleporukan Horsebic-lajikokeilu on lauantaina 12.11 Soidinsuon koululla
Pohjois-Suomen ratsastusjaoksen nuorisotapaamiseen 5.11 menevät Krista
Korhonen ja Sanna Rönkkö.
Riikka huolehtii Junnupoppoon kokoontumisesta alkuvuonna – uusia jäseniä
on tulossa ensi vuonna.
Juniorit valitsevat junnujäsenet hallitukseen.

4 §

Talousasiat:
Ninna laatii vuoden alue- ja kansallisista kilpailuista yhteenvedon, myös agilitytapahtuman kahviotulot lisätään siihen.
Maneesimaksut on maksettu kiitettävästi, jokunen sopimus on irtisanottu ja uusia
sopimuksiakin on tehty.
Ninna on laatinut Kajaanin kaupungin liikunta- ja nuorisoasioiden neuvostolle
nuoriso- ja koulutusavustukset.

5 §

Muut asiat:
*Suomalainen Lehtipaino on tehnyt seuralle tarjouksen lehtien taitto/täyttötyöstä,
ensimmäinen kerta on ensi keskiviikkona klo 17.00. Osallistujia on ilmoittautunut nyt
kymmenen. Jatkossa mietitään hankkeen tavoitteet ja pelisäännöt.
*Kaisu Sironen aloittaa hevoskorujen tekemisen. Ennakkotilauslista laitetaan
tallin seinälle ja tiedotetaan sähköpostitse; mietintään jäi mitä koruja ja minkäverran tilataan seuralle annettavaksi lahjaksi, muistamiseksi jne.
*Vuosikokous pidetään torstaina 24.11 Leirikeskuksessa. Hallituksen erovuoroisia

jäseniä ovat Helena Heikkinen, Arja Mannelin ja Mirja Leppänen sekä varajäsenet
Pia Kyllönen, Lenita Perhovaara ja Riikka Saastamoinen.
Kartoitetaan ketkä erovuoroisista ovat halukkaita jatkamaan ja sen mukaan
kysellään uusia jäseniä.
Ninna laatii alustavan toimintasuunnitelman johon lisää toiminnansuunnitteluillan
jälkeen esille tulleet jutut. Talousarvio laaditaan entistä mukaellen.
*KRS/Soile Lappalainen menestyi SRL:n jäsenhankintakampanjassa (1.2-30.9.2011)
sijoittuen kolmanneksi.
*Soile, Sari ja Ninna käyvät maneesin toimintasäännöt ja käytön/varausten periaatteet
läpi ja tarvittaessa muokkaavat niitä. Säännöt ja periaatteet esitetään vuosikokoukselle
hyväksyttäviksi.
6 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

