KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 10/09

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 15.9.2009 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Hannu Rytkönen, Soile Lappalainen, Riikka Saastamoinen, Sari Nieminen, tiedotusvast. ja
Mirja Leppänen
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (9/09; 15.8.09) pöytäkirja.:
Sinettiseminaariin osallistuvat Riikka Saastamoinen ja Annamari Parviainen.

3 §

Nuorisoasiat:
*Riikka huolehtii hevostaitokilpailujen järjestämisestä.
*Uusina heppakerhon ohjaajina ovat nyt syksystä alkaen Minttu Happo, Lilli
Kämäräinen ja Jonna Oikarinan. Minttu on käynyt Löydä Liikunta koulutuksen.
Lillin ja Jonnan koulutusta mietitään Sinettiseuratapaamisen jälkeen, jos sitä kautta
löytyisi koulutusta.
*SRL:n nuorten ryhmään hakuaika on ad 18.9.
*Ponien kuninkuusravit Kajaanissa 28.-29.9.

4 §

Kouluteam:
Uutena jäsenenä Suvi Nevalainen-Brygg. Marja-Leena Parviaisen hevonen on
vaihtunut (Faustus). Jaana Paavilainen ja Petra Mulari eivät jatka teamissa.
Esteteam hyväksytään Suvi Juntusen esityksen mukaan.

5 §

Pohjois-Suomen Ratsastusjaoksen hallituksen jäsenet haluavat tulla tapaamaan
seuran aktiiveja / hallituksen kokoukseen. Esitetään kainuulaisten seurojen ja
yrittäjien yhteistapaamista esim. Vuokatin Ratsastuskoululla. Vetäjäksi pyydetään
Heidi Moilasta. Ninna on yhteydessä Heidiin ja Tero Kortelaiseen sekä jaoksen
hallitukseen.
Oman seuran vuoden 2010 suunnittelupäivä pidetään lokakuussa, Olli Leppänen
on lupautunut vetämään tapahtuman.

6 §

Salme Räsänen on lähettänyt sähköpostia koskien maneesin varaamista koirien
koulutuskäyttöön. Tarve olisi 6-8 h /päivä.
Todettiin että vapaita viikonloppuja on loppuvuonna vain muutama pikkumaneesissa on mahdollista ainoastaan la-su klo 20-22 tai 6.00-8.00 tai
vapaina viikonloppuina su klo 18---. Ninna ilmoittaa ajoista.

7 §

Seura on tukenut valmennusteamilaisia valmennustuella ( 1 valmennuskerta) muita kursseja ei tueta loppuvuodesta. Seuran ulkopuoliset kurssilaiset maksavat
käyttömaksun sopimusten ja sääntöjen mukaan.

8 §

Kajaanin kaupungin liikuntapalvelut pitää avoimen seminaarin liikunnan olosuhdestrategiasta 24.9. Hallituksen paikalla olleista jäsenistä ei ko. tilaisuuteen pääse
kukaan.

9 §

Ympäristön kehittämishanke:
Myönteinen päätös tuli elokuun lopussa.
Hanke on käyty Rakennussoran /Katja Viitasaari kanssa läpi 9.9 ( esittelemässä Mirja
Leppänen ja Soile Lappalainen), Maa- ja Metsäsäätiön Markku Karjalaisen kanssa

12.9 (esittelemässä Mirja Leppänen) sekä käytännön töistä vastaavan Esa Mikkosen
kanssa 13.9.
Hankkeen konetyöt aloitetaan ma 12.10; töiden arvioitu kesto on viikko.
Puut kaadetaan alueelta viikolla 39. Pihan siivoustalkoot pidetään to 8.10 klo 18.00.
Myönnetystä tuesta on haettu ennakkoa 20%.
Päätettiin kysyä Nordea-pankista lainaa 10.000 e jotta hankkeen kulut saadaan
maksettua. Tiedustellaan n. vuoden maksuajalla olevaa lainaa.
Hannu Rytkönen käy neuvottelemassa lainasta.
10 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

