KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 9/2014

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA SUNNUNTAINA 19.10.2014 Klo 16.00 alkaen
Tarja Sahlbergin luona

Läsnä: Tarja Sahlberg, Helena Heikkinen, Leena Särkelä-Huttunen, Soile Lappalainen, Mikaela
Juntunen, junioriedustaja, Sari Kuure, tiedotusvastaava sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1§

KRS hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
-Alue-estekilpailut sujuivat hyvin, kaikille toimihenkilöille kiitokset!
-Sinettiseuraseminaariin Helsingissä 15.-16.11 osallistuvat Krista ja Mikaela.
-Sähköinen ajanottolaitteisto Alge on palautettu Ouluun, koska puuttuvaa
salkkua ei löytynyt eikä laitteisto ollut siis käyttökunnossa.

3§

Talousasiat:
Ninna kertoi vuoden 2014 alue- ja kansallisten kilpailujen tuloksen – kaikki muut
kilpailut ovat olleet voitollisia, paitsi kesän kansalliset koulukisat tuottivat hieman
tappiota.
Ninna on laatinut kaupungin liikunta- ja nuorisotoimelle nuoriso- ja koulutuskorvaushakemukset.

4 §

Nuorisoasiat:
Juniorit hoitavat kahvion Tallin-joulu-tapahtumassa ja myyvät kakkuja ja muita
mahdollisia tuotteita.

5 §

Tiedotettavat asiat:
-Nuorten Hevosten arvostelukurssille Korpilahdella 15.11 osallistuvat Soile
Lappalainen ja Niina Räsänen, jotka osallistuvat myös IIIK-kurssille Ypäjällä
16.12.
-Pohjois-Suomen aluejaoston vuosikokoukseen ja seuratoiminnan superlauantaihin
ei löytynyt osallistujia.
-SRL:n urhelufoorumi ja syysvuosikokous 22.-23.11 Helsingissä, Tarja Sahlberg ja
Mirja Leppänen osallistuvat.
-KRS/KHK joulutori 14.12 klo 14-16 tallilla ja pikkujoulu klo 17.30-19 Raviradan
tiloissa

6 §

KRS vuosikokous ja KRS 50-juhlavuoden ohjelman suunnittelua:
KRS syysvuosikokous pidetään torstaina 27.11 klo 18.00 Leirikeskuksessa.
KRS 50-juhlavuotta vietetään lauantaina 23.5.2015. Päivällä on tallilla avoimet ovet ja
kahvitarjoilu. Illalla iltajuhla, Helena kyselee juhlapaikkoja. Esillä oli mm. Sara´s
Catering, Sirius ja Raatihuone.
50-v juhlakilpailut järjestetään 19.9 alue-esteet ja 20.9 aluekoulu viikonlopulla.

7 §

Muut asiat:
*Ninna esitteli ratsastusalueella järjestettävien valmennuksien/kurssien
vastuuhenkilölle lähetettävää tiedotetta. Vastuuhenkilö vastaisi kurssin toteutumisesta ja kurssilaisten informoinnista. Nykyinen valmentajasopimus jäisi pois eikä
valmentajamaksuja perittäisi.
Päätettiin esittää tiedote vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Myös toimintasääntöihin
ja käytön ja varausten periaatteisiin tulee muutoksia, jotka hyväksytetään
vuosikokouksessa.
*Soile kertoi SRL:n merkkisuorituskampanjasta. Sari informoi jäseniä ilmoittamaan,
mikäli kilpailusuoritukset riittävät pronssi/hopeamerkkeihin. SRL:n sivuilla on ohjeet.
Merkit jaetaan seuran juhlavuosi-illallisella.
*Isossa maneesissa saadaan ratsastaa talvella, mikäli lumikuormaa ei ole katolla.

Soile on selvittänyt polttomoottoripuhaltimen vuokraamista, vaihtoehtona käytetyn
ostaminen. Polttomoottorilla puhalletaan lämmintä ilmaa maneesiin ja lumet valuvat
katolta. Tarjouksia ja vaihtoehtoja selvitellään.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

Tarja Sahlberg

Mirja Leppänen

puheenjohtaja

sihteeri

