KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 8/2018

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 1.11.2018 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Sanna-Maria Klemett ,upeeneopoaeat Soile La,,alainent Soili Pyyt Sara Arola sekä Mirea
Le,,änent sipoeeri
1 §

Kokouksen ,upeeneopoaea Sanna-Maria Klemet avasi kokouksen.

2 §

Luetin ea pyväksytin edellisen kokouksen 729.2.2018懈 ,öyoäkirea:
*Ulkokenoän ,ylväiden ,ysoyoysoalkoioa ei ennäoety ,ioää ennen ilmoeen
kylmenoymisoä.

3 §

NUORISOASIAT:
*Soili kerooi oerveisiä Täptseura,iiloä. SRL:n ensi vuoden oeema on ”Ypdessä”.
*Hevoskerpon opeaaeien kouluous on Oulussa 24.11 – oodetin etä on vaikea
läpetää nuoria osallisoueia maokalle. Karooioeoaan olisiko muisoa kainuulaisisoa
seuroisoa osallisoueiat eos saisimme kouluouksen Kaeaaniin ensi vuonna.

4 §

TALOUSASIAT:
Nuoriso- ea kouluousavusoukseo oepoyt nuorisoavusous liiteenä.

5§

VUOSIKOKOUSASIAT:
*Toiminoasuunnioelmaluonnos oepoyt lisäyksiä oepdään ennen vuosikokousoa eoenkin
SRL:n vuosikokouksen eälkeent myös budeet oarkenouu silloin.
*Hallious esitää vuosikokoukselle etei eäsenmaksuea korooeoa – ellei liito korooa
eäsenmaksueaant myöskään raosasousalueiden käytömaksuipin ei esioeoä koroouksia.
*Soile ea Ninna käyväo lä,i raosasousalueiden ooiminoasäännöo ea ,eriaateeo ea
ne läpeoeoään palliouksen eäsenille kommenooioavaksi ennen vuosikokousoa.
*Halliouksen erovuoroisia ovao ,upeeneopoaea Tarea Saplberg ea eäseneo Soile
La,,alainent Soili Pyy ea Eveliina Mikkola sekä Sanna-Maria Klemett eoka valitin
vuodeksi sekä varaeäseneo Sara Arolat Liisa Kaasinen ea Tenna Talvi-Pieoarila.
Ninna kyselee erovuoroisiloa eaokosoa. Soili kyselee euniorieäseneo.
*Vuosikokous ,ideoään maananoaina 3.12 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa.

6 §

MUUT ASIAT:
*Y,äeän o,inoomaokapanke oli onnisounuo ea osallisoueao olivao oyyoyväisä maokaan.
Soile on oepnyo euoun seuran sivuille.
Ninna oekee ra,ortn Oulueärvi Leaderille viikonlo,,una niin saamme ,alauoukseo
eoulukuussa.

*ProD on neuvooelluo Raviradan kenoän ,innan ,aranoamisesoa ea kenoän oalvikunnossa,idosoa. Vasoa,alveluksena ,yyoäväo 10 raveipin 5 penkilöä oalkoisiin
esim. säm,ylänoeko oai makkaran,aisoo ene. ProD läpesoyi kainuulaisia raosasousseuroea ooiveena saada yli seuroeen penkilöioä sioououmaan oalkoolaiseksi.
Hallious oooesit etä olemme invesooineeo ounouvast omaan ulkokentäämmet eossa
eäreesoämme kil,ailuea ea kentää auraoaan myös oalvella. Seurallamme ei ole
resursseea sioououa ravien oalkoisiint mikäli yksitäisillä eäsenillä on palukkuuta
osallisoumaant se on ok.
KRS on myös puolissaan raviradan kenoän maksuisoat oäpän saakka Raviraoa on
laskutanuo alueen oalleea radan ea varikkoalueen sekä piitsuoran käyoösoä ea
keskusoan kenoän maksu on olluo pevoskopoainen. Hallious ,äätt etä oeemme
kireelmän Raviradan pallioukselle ea esioämmet etä aikaisem,i käyoänoö eaokuu.
*Kentäraosasoaea Kristina Purdy n läpetänyo tedusoelunt onko madollisuuta
,ioää valmennuksia Kainuun alueen raosukoille maneeseissa. Sari on läpetänyo
Kristinalle kyselyn oausooisoa ea teooea raosasousalueiden käyoösoä sekä
valmennetavien määräsoä. Arviona on kouluounnio 1-2 raosukon rypmissät
rypmäarviona 3-9. Valmennus,äivä on tisoai.
Valmennukseo tisoaisin ovao ,eriaateessa okt tisoaisin on isossa pallissa esoevuoro
ea pallissa voi olla py,,ääeiä ypoä aikaa. Kouluounneilla voi esoeeo kasaoa valmennuksen aeaksit muta ne oulee laitaa oakaisin ,aikoilleen valmennuksen eälkeen.
Tila on varatavissa aamulla klo 9-10 ea illalla klo 21-- va,aastt mikäli
valmennusounoeea on enemmän kuin 4 ounta ,eräkkäint voi osa valmennusounneisoa siiroyä ,ieneen palliint koska myös muille opeaouille ounneille ,ioää anoaa
mapdollisuus isossa pallissa.
*Soeward-eaokokurssille Kiuruvedellä 10.-11.11 on osallisoumassa Jenni ea Tarea
Hirvonen.
*Seuran ea oallin ,ikkueoulu ,ideoään sunnunoaina 16.12 klo 18.00 alkaen Raviradan
VIP-tloissa.
*Selvioeoään oalkoo,assin suunnitelutlannet eos ,assi saaoaisiin käytöön ensi
vuonna.
*Kouluraosasouksen valmennusoeamilaisille sekä uusille palukkaille eäreesoeoään
valmennus,äivä 2.12t oeamilaisille seura kusoanoaa osallisoumiseot muille
maksullinen. Sara selvitäät voiko esoeoeamilaiseo osallisoua omaan tlaisuuoeen
samana ,äivänät oeoriaosuus ypoeisenä.
9 §

Muioa asioioa ei olluo ea ,upeeneopoaea ,äät kokouksen klo 12.10.

Sanna-Maria Klemet
,upeeneopoaea

Mirea Le,,änen
sipoeeri

