
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY   KOKOUS 8/2020 

 

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 29.10.2020 KLO 18.00 ALKAEN 

KAUKAVEDEN KOKOUSTILOISSA 

 

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Jaana Huotari, Eveliina Mikkola, Sari Kuure,  

tiedotusvastaava, juniorijäsenet Heidi Pyy ja Elli Heiskanen sekä Mirja Leppänen, sihteeri 

 

 

1 §  Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen 

 

2 §  Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (16.9.2020) pöytäkirja: 

  *seuratoiminnan aluekierros siirtyi verkkoon, seurasta ei osallistujia 

  *ulkokentän valopylvään lamppujen asennus on vaiheessa 

  *seuravaatetilaus on tehty ja vaatteet saapuneet. 

   

3  §  NUORISOASIAT: 

  *Harrastemessut verkossa – juniorit ovat tehneet videoita, tytöille kiitos! 

    Videoita voidaan käyttää omissa tilaisuuksissa ja jutuissa, virallisiin tilaisuuksiin 

    videot tehdään valoisaan aikaan. 

  *Lapsille ja aikuisille järjestetään luontoretki Nakertaja-Paltaniemi alueelle, lopuksi 

    mehua ja makkaranpaistoa Lukkarinnurmessa. 

 

4  §  VUOSIKOKOUS to 25.11. Kaukaveden kokoustiloissa: 

  Hallitus ei esitä korotuksia jäsen- eikä ratsastusalueiden maksuihin, mikäli SRL 

  syyskokous nostaa jäsenmaksujaan, nostaa seura sen mukaan. Käyttömaksuihin  

  esitetään vaihtoehtona tasamaksua joka kuukausi. 

  Ratsastusalueiden käyttösopimus, toimintasäännöt ja käytön ja varausten periaatteet 

  esitetään hyväksyttäväksi käyttösopimuksessa ja toimintasäännöissä tehtyjen  

  korjausten ja muutosten mukaan. Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdään 

  vielä lisäyksiä, ne hyväksytetään sähköpostitse hallituksen jäsenillä ennen vuosi- 

  kokousta. 

 

5  §  MUUT ASIAT: 

  *Tarja ja Sari kertoivat terveiset kainuulaisten seurojen etätapaamisesta. 

  *Pohjois-Suomen alueen syyskokoukseen ei osallistujia seurastamme, Olli 

    Niskasaarelle annetaan valtakirja. 

  *Kajaanin kaupungin liikuntatoimen nuoriso- ja koulutusavustushakemukset  

    pöytäkirjan liitteenä. 

  *KRS/KHK pikkujoulua ei perinteiseen tapaan järjestetä, lauantaina 5.12 

       järjestetään tallilla ulkojuhla; nakkipaalissa tarjolla mehua ja makkaraa, 

    pokaalit ja muistamiset pidetään ulkosalla tai huonolla ilmalla pikkumaneesissa. 

    Pokalistit kutsutaan tilaisuuteen. KRS 55v. iltajuhla pyritään viettämään        

   suunnitellusti 5.12 illalla Sara’s Cateringissä. 



  *SRL syyskokous su 22.11 järjestetään etänä, yksi kokouskaupungeista on 

    Kajaani. Kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen, valtakirjan edustaja ja 

    varaedustaja on ilmoitettava liittoon. KRS edustaja on Tarja Sahlberg ja 

    varaedustaja Mirja Leppänen. 

    Urheilufoorumia 21.11 voi seurata suorana Microsoft Teams-sovelluksella 

    sekä Youtubessa. 

  *Sari selvittää Kipan kautta kilpailijoidemme ranking-pisteet seura-, alue-  

    ja kansallisista kilpailuista. 

 

6  §  Muita asioita ei ollut, seuraava hallituksen kokous pidetään to 3.12 klo 18 

  Kaukaveden kokoustiloissa. 

 

7  §  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

 

 

 

 

 

 

  Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 

  puheenjohtaja   sihteeri 

 


