KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 15/2008

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA to 13.11.2008 klo 18.15 alkaen
Ninnalla
Läsnä: Raija Koskelo, Pia Kyllönen, Pia Kovalainen, Riikka Saastamoinen, Soile Lappalainen, Mirja
Leppänen, siht.
1§

Puheenjohtaja Raija Koskelo avasi kokouksen.

2§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 14/2008; 28.10.2008)
pöytäkirja:
*Ninna luki laatimansa muistion toiminnan suunnitteluillasta. Paikalla oli 24 jäsentä,
illan veti Hannu Rytkönen. Muistio liitteenä.
*Raija luki sinettiauditointiraportin, liitteenä.

3§

Markku Haverinen kaupungilta on soittanut tänään Raija Koskelolle ja ilmoittanut,
että kaupungin omistaman maneesin myynti-ilmoitus tulee viikonlopun lehteen.
Myyntiehtoina on että maneesia ei siirretä paikaltaan ja että hevostoimintaa ei saa
muuttaa muuksi.
Tarjoukset 28.11 menessä, toiveissa on että päätös käsitellään joulukuun lautakunnan
kokouksessa.
Hallitus päätti uudistaa aiemman tarjouksensa.

4§

SRL:n hallitukseen on oltu yhteydessä valmennusasiassa, Raija laatii vastineen ja
lähettää sen pääsihteerille. Ninna ja Soile lukevat vastineen aamulla ennen
lähetystä

5§

Vuosikokous:
Vuosikokous pidetään to 27.11 klo 18.30 Leirikeskuksessa.
Erovuorossa on puheenjohtaja Raija Koskelo, jota hallitus esittää uudelleen
valittavaksi.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Soile Lappalainen, Tarja Hirvonen sekä
vuodeksi valittu Pia Kovalainen. Soile Lappalainen ja Pia Kovalainen ovat valmiit
jatkamaan, Tarjan mielipide ei tiedossa.
Varajäsenet Pia Kyllönen, Hannu Rytkönen ja Riikka Saastamoinen esitetään
uudelleen valittaviksi.
Ninna laatii luonnoksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta hallituksen
jäsenille kommentoitavaksi.
Kokouksessa muina asioina käsitellään ratsastusalueiden käyttösopimus, johon
lisätään kohta yksityisten valmentajista.

6§

Riikka kertoi junnupoppoon palaverista tänään:
Uusia jäseniä tullut nyt mukaan.
Junioreilla on kahden vuoden tavoitteena lähteä Helsinkiin katsomaan HIHS:ta.
Tytöt ovat halukkaita osallistumaan loppuvuonna johonkin lajia koskevaan
koulutustilaisuuteen.

SRL:n nuorisojaokselta on mahdollista saada avustusta 200 e, koska Pohjois-Suomen
alueella ei ole järjestetty mitään nuorisokoulutusta tänä vuonna. Ninna kysyy
mahdollisuuksia Heikki Immoselta Kainuun Liikunnassa.
Uusista junnupoppoolaisista on halukkaita SLU:n Löydä liikunta-koulutukseen.
7§

Anotaan ensi vuodelle kilpailuja:
5.4 kansalliset estekilpailut joissa alueluokkia;
8.-9.8 kansalliset koulukilpailut ( ei alueluokkia);
27.9 aluekoulukilpailut ja
lokakuussa alue-estekilpailut.
Lady Meeting 4.7.
Sari Nieminen laittaa aluekilpailut KiPaa:n, Ninna ilmoittaa kansalliset kilpailut.

8§

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Raija Koskelo
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

