KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 11/2010

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 15.11.2010 Klo 18.30 alkaen Ninnalla
Läsnä: Hannu Rytkönen pj, Arja Mannelin, Tarja Hirvonen, Pia Kovalainen, Soile Lappalainen,
Krista Korhonen, jun.ed. ja Mirja Leppänen, siht.
1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (10/2010, 7.10.2010) pöytäkirja:
*Pääntautitilanne: tauti on voitettu, BlueDun`n hevoset ovat terveitä ja talli on
desinfioitu. Maneesin käyttö on normalisoitunut.
*Toiminnansuunnitteluilta pidettiin 4.11, osallistujia 8. Muistio liitteenä.
*Kultaisen kavion viikonlopputapahtumaan Oulussa osallistuivat Hannu Rytkönen,
Sari Nieminen ja juniorit Krista Korhonen ja Sanna Rönkkö. Luennot ja koulutukset
olivat olleet hyviä, seuramme palkittiin diblomilla Keppihevostapahtuman järjestämisestä ja Suvi Juntunen esteratsastuksen aluevalmentajana.
*Keppihevosten lahjoittaminen päiväkodeille sovitaan marras-joulukuun vaihteeseen.
Loppuraportti Guinnessille on lähetetty lokakuussa samoin kiitosdiblomit.

:

3 §

Nuorisoasiat:
Juniorien matkakohteen sopimiseksi kehotetaan junnuja pitämään kokous. Tallinnassa
ei ole kansainvälisiä ratsastuskilpailuja alkuvuonna.
Seuralle on tarjottu Sinettiseuratapaamista maalis-huhtikuulla. Kysellään vielä mitä
järjestämiseltä odotetaan ja ovatko nuoret mukana järjestämisessä.

4 §

Talous:
Liikuntatoimen nuorisoavus- ja koulutusrahaavustukset on haettu. Hakemukset
liitteenä.

5 §

Seuran vuosikokous pidetään torstaina 25.11 klo 18.00 Leirikeskuksessa.
Käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnos ja budjetti vuodelle 2011.
Lisätän toimintasuunnitelmaan että annetaan seuraranking-pisteitä myös muiden
seurojen sekä alueen järjestämiin kilpailuihin. Edellytyksenä on että kilpailja toimittaa
itse tuloksensa tiedotusvastaavalle heti kisojen jälkeen.
Keskusteltiin etenkin seurakilpailujen turvallisuudesta ja toimintasuunnitelmaan
lisätään että kilpailujen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita etenkin seurakilpailuissa.Toimihenkilöille ehdotettiin heijastinliivien käyttöä toimihenkilötehtävien
ajan. Talkoo/toimihenkilöille järjestetään illanvietto alkuvuonna.
Seuran jäsenmaksuihin SRL ei esitä korotuksia ja seuran hallitus esittää vuosikokoukselle että juniori- ja seniori- sekä junioriperhenjäsenmaksut pidetään ennallaan, seniori
perhejäsenmaksua nostetaan 25 euroon, koska SRL:n perhejäsenmaksutkin ovat eri
senioreilla ja junioreilla.
Maneesimaksuihin ei esitetä korotusta – alv:n heinäkuussa alkanut korotus otetaan
käyttöön ensi vuonna (jäsenet alv 9%, ei-jäsenet 23%).
Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Soile Lappalaista ja Tarja Hirvosta esitetään
uudelleen, Pia Kovalaisen tilalle ehdotetaan Suvi Nevalaista ja Jukka Lehtisen
tilalle vuodeksi Helena Heikkistä. Varajäseniä Lenita Perhovaaraa, Pia Kyllöstä
ja Riikka Saastamoista esitetään uudelleen valittaviksi.

6 §

Vuoden 2011 koulu- ja esteratsastuksen valmennusteam haku päättyy tänään.

Annetaan Soilelle ja Suville valtuudet valita teamilaiset.
Valmennusteamien kuntoviikonloppu pidetään 15.-16.11. Ninna sopii ohjelman.
Seura pyrkii maksamaan viikonlopun kulut.
7 §

Ninna on laatinut Ympäristön Ekomerkkihakemusta, hakemus lähtee
eteenpäin vielä tämän vuoden puolella.
Käytiin läpi seuran toimintaperiaatteet ja hyväksyttiin ne (liitteenä).

8 §

Kainuun Liikunnan syysvuosikokous ke 24.11.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

