KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 9/2012

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 30.10.2012 Klo 18.30 alkaen
Ninnalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, puheenjohtaja, Helena Heikkinen, Anna Maria Honkala, Tarja Hirvonen,
Pia Kyllönen, Leena Särkelä-Huttunen, Riikka Saastamoinen ja Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
*Leena kyselee rakennusmiehiä maneesin tuomaritornin remonttiin, alkuvaiheessa
tehdään seinä katsomoon päin, katto sekä sähköpistokkeet. Jatkossa mietitään
tornin etuosaan lasi-ikkunoita tai plexiä yläosaan.
*Sponsoreiden tapaamiseen 10.11 lähetetty kutsut, ilmoittautumiset 7.11 mennessä.
Sovitaan käytännöt kunhan on tiedossa osallistujat. Samana iltana pidetään
talkoolaisten illanvietto Raviradan VIP-tiloissa klo 17.30 alkaen.
*Poliisilaitos on ottanut käyttöön lähivinkki-palvelun, johon voidaan tehdä merkintöjä
kartalle ympäristön turvallisuuteen liittyen. Ninna selvittää vielä ylikomisariolta,
voitaisiinko tätä kautta ilmoitella maaston moottoripyörä/moottorikelkkatapaukset.

3 §

Nuorisoasiat:
Riikka on tiedottanut Junnukerhon alkamisesta, toistaiseksi ei ole ollut
kiinnostuneita. Kysellään edelleen jäseniä kerhoon.
Kepparitunnit alkavat tällä viikolla.
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssille 3.11 Oulussa ei ole halukkaita tyttöjä.
Ninna tekee lapsi- ja nuorisotyön hakemuksen kaupungille, hakemus tehtävä 7.11
mennessä.

4 §

Talous:
Sähköpostitiedustelun mukaisesti seuralle on tilattu uusia esteitä. Esteet ja lana
tulevat tällä viikolla.
Leena ja Helena toimivat estevastaavina ja huolehtivat estevajan järjestyksestä.
Tehdään ”kartta” mihin minkinlaiset esteet laitetaan. Elina Salmela huolehtii
esteiden inventoinnista.
Hannu järjestää miestalkoolaisille illanvieton vielä tämän vuoden puolella.

5 §

Seura voitti vapaaehtoiskilpailun, vapaaehtoispasseja oli seurastamme 108.
Voittona saamme 500 e sekä joitakin tavarapalkintoja, jotka jaetaan talkoolaisten
illanvietossa, kaikille osallistuneille jaetaan myös dilpmit illanvietossa.
Voittodiplomi luovutetaan SRL:n syyskokouksessa 25.11.
Sari ja Ninna osallistuvat syyskokoukseen sekä lauantain urhelufoorumiin.

6 §

KRS:n syyskokous pidetään to 29.11 klo 18.00 Leirikeskuksessa.
Erovuoroisista jäsenistä Suvi Vainionpää on ilmoittanut ettei jatka, myös Tarja
Hirvonen ilmoitti jäävänsä miellään pois mikäli uusia jäseniä on tarjolla. Varajäsenistä Pia Kyllönen jättää paikkansa.
Toimintasuunnitelman luonnos on lähetetty hallituksen jäsenille – SRL:lla on v.2013
koulutuksen ja osaamisen vuosi. Seura järjestää ainkin ensiapukoulutuksen sekä

valokuvauskurssin. Hallituksen jäsenille järjestetään hallitusseminaari.
7 §

Pohjois-Suomen Ratsastusjaoksen seuratoiminnan superlauantaihin 3.11 ei ole
ilmaantunut osallistujia.

8 §

Hallitus onnittelee Saara Lappalaista erinomaisista suorituksista HIHS:ssa sekä
Suvi Juntusta menestymisestä Hevosurheilun rankingissa.

9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

