KOKOUS 9/2015
PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 27.10.2015 klo 18.00 alkaen
Leirikeskuksessa.
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Hannu Rytkönen, Helena Heikkinen, Soile Lappalainen,
Mikaela Juntunen, junioriedustaja sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen kertoen palautetta puheenjohtajien
tapaamisesta Helsingissä viime perjantaina.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (8/2015; 27.9.2015).

3 §

Talousasiat:
*Keskusteltiin seuran jäsenten käytössä olevien hevosten maksuista – koskien
hevosia, jotka ovat muutaman viikon alueella eikä käyttösopimuksen teko ole
tarpeen. Hallitus päätti, että maksu on joko voimassaoleva kertamaksu tai jos käyttö
kestää useamman viikon, kuukausimaksu 66e, sis. alv 10% (10e käyttösopimusmaksua kalliimpi).
*Hallituksen edellisessä kokouksessa keskusteltiin käyttömaksujen nostamisesta
viidellä (5) eurolla /kk.
Hallitus esittää vuosikokoukselle:
Ratsastusalueiden käyttösopimuksen allekirjoittaneiden kuukausimaksu 55e/kk + alv
10% (=60,50) seuran jäsenet ja ei-jäsenet 75e/kk + alv 10% (=82,50). Kesä-heinä- ja
elokuu puoleen hintaan.
Kertamaksu jäseniltä 16,50e ja ei-jäseniltä 18,70 (sis. alv), kertamaksu peritään
täysimääräisenä kaikilta kuukausilta.
Maneesin varaus yksityiskäyttöön kertaluonteisesti (ei koske käyttösopimuksen
allekirjoittaneita): pikkumaneesi 50e + alv 10%, isomaneesi 100e + alv 10% /tunti.
Säännöllinen ulkopuolinen käyttö (esim. koira-agility) 20e/tunti + alv 10%.

4 §

Nuorisoasiat:
*Lasten ja nuorten liikunnan tukemisen avustusanomus liitteenä.

5 §

Syysvuosikokousasiat:
*Erovuoroisista jäsenistä kaikki ovat suostuneet jatkamaan hallituksessa. Varajäsenistä Krista Korhosen ja Marja-Leena Parviaisen tilalle on jo kysytty ja saatu
suostumukset.
*Toimintasuunnitelmaluonnokseen ei tullut lisäyksiä ja se esitetään vuosikokoukselle
hyväksyttäväksi laaditussa muodossa.
*Syysvuosikokous pidetään tiistaina 1.12 klo 18.00 Leirikeskuksessa.

6 §

Muut asiat:
*Ison maneesin lukujärjestykseen tulee muutos tiistai-iltaan: viimeinen estetunti
jatkuu n. klo 20.15 saakka, esteitä hypätään klo 20.00 saakka ja loppuverryttely
jatkuu joko isossa maneesissa, jolloin sinne voi jo tulla yksityiset – tai tuntilaiset
voivat siirtyä loppuverryttelemään pieneen maneesiin.
*Muistutettiin seurojen yhteisestä pikkujoulusta la 14.11 klo 17.00 Sotkamossa.
KRS:n ohjelmaosuudesta vastaavat Mikaela Juntunen ja Anna Korhonen.
*Seuraava hallituksen kokous pidetään ennen vuosikokousta, ti 1.12. klo 17.30.

7 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

