KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 9 / 2013

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 29.10.2013 Klo 18.15 alkaen
Ninnalla
Läsnä: Hannu Rytkönen, puheenjohtaja, Anna Maria Honkala, Leena Särkelä-Huttunen, Helena
Heikkinen, Tarja Sahlberg sekä Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.10.2013) pöytäkirja.
*Kansalliset estekilpailut onnistuivat hyvin. Ninna esitti tämän vuoden alueja kansallisten kisojen kokonaistuloksen, liitteenä.
*Ratsastussuunnistustapahtuma oli kaikinpuolin onnistunut. Palaute oli hyvää ja
muutamia kehitysideoitakin on saatu niin ratsastajien kuin suunnistajien puolelta.
Jatkoa suunnitellaan yhdessä suunnistajien kanssa, ensi kesäksi MustikkamäkiJoutenlampi-alueelleon suunnitteilla 2-3 ratsastussuunnistusta.
Hippos-lehteen on Sari tarjonnut juttua, mutta eivät kiinnostuneet – tekevät vain
lyhyen tiedotuksen. Hevoset ja Ratsastus-lehti on ollut kiinnostunut ja julkaisee
joulukuun numerossaan Sarin kirjoittaman jutun kuvineen.
Idean isälle, Janne Lapille kiitokset!

3 §

Hannu kertoi terveiset seurakehittämisvalmennuksesta, jossa Hannu oli yksin.
Kotitehtävinä on seuran toimintalinjan tiivistäminen ja oman seuran analyysi -kysely
seuran jäsenille. Hannu sopii kyselyn lähettämisestä jäsenille Sarin kanssa. Kyselyyn
vastanneiden kesken arvotaan palkintoja.
Seuraava tapaaminen on la 11.1.2014 klo 10-16 Helsingissä.

4 §

Nuorisoasiat:
Kaupungin nuorisokohdeavustus on allekirjoituksia vaille valmis lähetettäväksi.

5 §

Talous:
Valokuvakurssilaisten kuvista on suunnitteilla kalenteri ensi vuodeksi. Sari kysyy
tarjouksen n. 50 tilausmäärälle, hinta määräytyy tarjouksen mukaan.

6 §

Maneesi:
Soile ja Joonas ovat yrittäneet saada köysiä maneesin katolle, virvelin siima oli
haprastunut ja katkennut 4 kertaa. Anna Marialla oli idea: tennispallo laitetaan
hedelmäpussiin ja ohut naru/siima pussiin kiinni ja toinen pää kiinni naruun.
Tennismailalla lyödään pallo maneesin katon yli! Tätä kokeillaan!
Soile oli saanut lisäehdotuksen Päivi Merikarilta: vuokrataan polttomoottorilla toimiva
lämmitin joka puhaltaa lämmintä ilmaa maneesiin yön yli. Päivillä on mennyt n. 200 l
polttoainetta puurunkoisen maneesin lämmittämiseen. Tätäkin voidaan kokeilla.
Päätettiin lähettää kysely maneesin käyttäjille; onko halukkuutta lumenpudotukseen
esim. viikon ajan / hälytysvalmiudessa. Seura tulisi vastaan käyttömaksuhuojennuksin
tai esim. ratsastustunnilla/hieronnalla/istuntatunnilla alueen yrittäjien toimesta.
Myös kysely eri urheiluseuroille laitetaan, jotta saadaan kartoitettua halukkuus lumen
pudotukseen.

7 §

Pohjois-Suomen alueen seuratoimijoiden koulutuspäivään ja alupj. tuomarikurssiin
ei ole osallistujia seurastamme. Krista Korhonen osallistuu hevoskerhon ohjaajien
jatkokurssille.
Kohti Meidän Seuraa-seminaari 19.11 Helsingissä – ei osallistujia.

8 §

Syyskokous pidetään ti 26.11 klo 18.30 Leirikeskuksessa. Ninna lähettää hallituksen
jäsenille toimintasuunnitelma- ja budjettiluonnoksen sekä muistutuksen erovuorossa
olevista jäsenistä – uusia halukkaita kysellään tarvittaessa.

9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

