PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 27.9.2015 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Marja-Leena Parviainen, Mikaela
Juntunen, jun.ed ja Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.8.2015) pöytäkirja:
*Oulujärvi Leaderin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt maneesin
korjaushankeanomuksen.

3 §

Talousasiat:
Verohallinto on lähettänyt tilikausien 2014-2016 tuloverot - koska maneesin poistot
pienenevät joka vuosi, myös veronalainen elinkeinotoiminnan tulos tulee kasvamaan
ja tuloveroa tulee jatkossa maksettavaksi nykyistä enemmän. Tilitoimisto ehdotti että
maksaisimme jo vuoden aikana ennakkoveroa pienemmissä erissä, niin ei tule
kerralla maksettavaksi isoja summia.
Liitteenä v. 2015 kakkostason koulu- ja esteratsastuksen tulos.

4 §

KRS 50-v juhlakilpailut onnistuivat hyvin – estekilpailuissa oli valitettavan vähän
lähtöjä ja PSM-koulukilpailuissa jouduimme perumaan avoimet luokat, koska
sääolosuhteiden vuoksi jouduimme pitämään kilpailut maneesissa. Seurastamme
osallistui kolme joukkuetta PSM-joukkuemestaruuteen ja joukkue Elina JääskeläinenJakarta, Sara Arola-Carlisle K, Anni Pöppönen-S.S.Queenie, Heidi Pyy-Poppapoika
voittivat pronssia. Nuorten hevosten mestaruuden voitti Sara Arola-Carlisle K ja
hopeaa Hanna Niskanen-Royal Athletica. Lapsiratsastajissa Anni Pöppönen-Mr.
Mikkel Khan voitti pronssia.
Hallitus onnittelee kaikkia mitalisteja ja kilpailuihin osallistuneita ratsastajia.
Seuran juhlaloimia jäi viikonloppuna jakamatta kolme – loimet jaetaan pikkujoulussa,
kriteerit kenelle jaetaan mietitään.

5 §

Nuorisoasiat:
Krista Korhonen on lähtenyt Tanskaan vuodeksi, juniorivastaavana jatkaa Soili Pyy.
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssille 17.10 Oulussa ei ilm. osallistujia.

6 §

Syysvuosikokousasioita:
Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Mirja Leppänen, Helena Heikkinen ja Hannu
Rytkönen sekä varajäsenet Krista Korhonen, Sara Arola ja Marja-Leena Parviainen.
Seuraavaan kokoukseen mennessä kartoitetaan uusia jäseniä.

Seura joutuu ottamaan lainaa maneesin peruskorjaukseen ja ulkokentän
kunnostukseen. Keskusteltiin käyttömaksujen nostamisesta viidellä eurolla, eijäsenten maksujen korottamista (alv on ensi vuoden alusta 10%) sekä hinnoista
maneesien varauksesta yksityiskäyttöön sekä säännölliseen käyttöön (koirat).
Hallitus päättää maksuista ensi kokouksesta ja esittää korotetut maksut
vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
6 §

Muut asiat:
Kainuulaisten seurojen yhteinen pikkujoulu pidetään la 14.11. klo 17.00 alkaen
Heikkilän Pirtillä Sotkamossa.
Vuoden 2016 1- ja 2-tason kilpailut on sovittu ja ne laitetaan Kipaan tämän kuun
loppuun mennessä.
KRS/KHK pikkujoulu pidetään la 12.12 klo 16.00 Raviradan VIP-tiloissa ja Tallin joulu
su 13.12.

7 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

