KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 10/2010

Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 7.10.2010 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Hannu Rytkönen, pj, Tarja Hirvonen, Pia Kovalainen, Soile Lappalainen, Pia Kyllönen,
Riikka Saastamoinen, juniorijäsenet Heta Rautiainen ja Krista Korhonen sekä Mirja Leppänen, siht.
1 §

KRS puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Uusi juniorijäsen Krista Korhonen toivotettiin tervetulleeksi hallitukseen.
Krista jatkaa Juuli Huttusen tilalla juniorijäsenenä.

3§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
*Sinettiseuratapaamiseen osallistuvat Riikka Saastamoinen ja Annamari Parviainen.
*SRL juhlaviikonloppuun on ilmoitettu Hannu Rytkönen, Tiina Helvelahti,Pia
Kyllönen, Mirja Leppänen ja Olli Leppänen.
*Uusista www-sivuista kiitos Sarille ja Antille. Sivut ovat toimivat ja selkeät.

4§

Pääntautitapaukset:
Uusia pääntautitapauksia ei ole ilmaantunut, BlueDun:n hevosista yhdellä on ollut
kuumetta, mutta tautia epäilty virusperäiseksi. Näytteet on otettu kaikista hevosista
ja vastaukset tulenevat perjantaina.
BlueDun:n terveille hevosille on annettu lupa käyttää maneesia ja kenttää 4.10
alkaen. Alueiden käyttömaksut lokakuusta alkaen on kaikilla käyttösopimuksen
allekirjoittaneilla 54e/kk, poikkeuksena BlueDun:n sairastuneet hevoset.
Mikäli tilanne muuttuu, se arvioidaan uudelleen.
Elokuun käyttömaksuja ei palauteta, perusteena käyttösopimuksen mukaan vapautus
täysiltä kalenterikuukausilta. Tauti ilmeni 13.8.

5 §

Nuorisoasiat:
Riikka on ollut yhteydessä Laura Koskeloon alueellisen nuorisotapaamisen järjestämisessa. Jaos järjestää nuorisotapaamisen Oulussa marraskuun Kultaisen Kavion
tapahtumaviikonloppuna. Tapahtumaan pyritään osallistumaan.

6 §

Talous
Piharemontin lainanmaksu siirretty tammikuulle.
Talous tyydyttävä – käyttömaksujen vajaus vaikuttaa talouteen.

7 §

Muut asiat:
Sari ja Elina Salmela olivat Oulussa syyskuussa Pohjois-Suomen alueen kisapalaverissa koskien tulevana talvena järjestettävää esteratsastuksen hallisarjaa. Sarjassa
neljä osakilpailua ja finaali, meillä järjestetään 4. osakilpailu kansallisten kisojen
yhteydessä. Rahoituskuviot ovat vielä auki, Sari tiedottelee tilanteesta.
Vuodelle 2011 on anottu kansalliset estekilpailut 10.4 ja kouluratsastuskilpailut
6.-7.8. Aluekisat esteissä 27.3 ja 25.9, koulussa 22.5 ja 2.10 sekä Lady Meeting 9.7.
Päivämäärät ovat alustavia, muutokset mahdollisia.
Vuoden 2011 toiminnansuunnittelupäivään kysytään Ollia vetäjäksi ja sen mukaan
sovitaan päivämäärä.
Vuosikokous pidettävä marraskuussa – sporttirekisteriin ilmoitettava vuoden 2011

jäsenmaksut ja hallituksen jäsenet marraskuun aikana.
Keskusteltiin hallituksen erovuoroisista jäsenistä ja mahdollisista uusista jäsenistä.
Asia jätettiin mietinnän alle.
Esaa muistutetaan sadettimien talviteloille laittamisesta ja tuomarikopin siirrosta
ennen lumia. Pihatalkoita suunnitellaan.
Ninna on tuonut entisen tulostimen jota voi käyttää kisojen aikaan maneesissa.
8 §

Keppihevosten Guinnessin ennätys
Osanottajamäärä oli todella ennätyksellinen (845) ja voidaan vain todeta että ME
TEIMME SEN!
Hallituksen puolesta vielä kiitokset kaikille talkoolaisille ja osallistuneille!
Lehtien palstoilla ja myös radiossa olemme saaneet palstatilaa ja kiitoksia.
Sari muokkaa raportin lopulliseen muotoon, Pia lähettää sen käännettäväksi ja sen
jälkeen kaikki vaadittava materiaali lähetetään Guinnessille.
Sari lähettää kiitosdiblomit kaikille ennätykseen vaikuttaneille tahoille.
Loput keppihevoset lahjoitetaan päiväkodeille marraskuussa.

9 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

