KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 1/2008

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 6.1.2008 klo 16.00 alkaen Ninnalla
Läsnä: Raija Koskelo, Jukka Lehtinen, Hannu Rytkönen, Tarja Hirvonen, Pia Kyllönen, Pia
Kovalainen, Riikka Saastamoinen, Soile Lappalainen ja Susan, junioriedustajat Heta Rautiainen ja
Elisa Parviainen, tiedostusvastaava Sari Nieminen sekä Mirja Leppänen.
1§

KRS:n puheenjohtaja Raija Koskelo avasi kokouksen ja toivotti uudet ja entiset
jäsenet tervetulleiksi.

2§

Luettiin edellisten kokousten ja vuosikokouksen pöytäkirjat:
- pöytäkirjoista ei ollut muuta mainittavaa, Lady Meeting siirretään pidettäväksi 5.7.

3§

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Soile Lappalainen. Sihteerirahastonhoitajaksi valittiin Mirja Leppänen, tiedotussihteeriksi Sari Nieminen.
Nuorisovastaavana toimii Riikka Saastamoinen, kilpailuvastaavana Soile Lappalainen
ja talkoovastaavina Pia Kyllönen ja Jukka Lehtinen. Muita vastuutehtäviä nimetään
tarpeen mukaan.

4§

Kokouskäytännöt:
Kokouksia pidetään n. kerran kuussa, parhaaksi kokouspäiväksi sopisi sunnuntai.
Tiivistelmä pöytäkirjasta on netissä luettavissa aina kokouksen jälkeen,
alkuperäispöytäkirja on virallinen vasta kun se on käsitelty seuraavassa hallituksen
kokouksessa.

5§

Keskusteltiin uusista toimihenkilöistä; steward-koulutukseen sekä kouluratsastustuomarikoulutukseen toivottaisiin osallistujia. Equipe-kisaohjelmakoulutus
järjestetään helmi-maaliskuussa, Pia Kyllönen ja Jukka Lehtinen osallistuvat muiden
käyttäjien kera koulutukseen.

6§

Nuorisoasiat:
Heppakerholle on myönnetty 150 e palkinto SRL:n nuorisojaokselta.
Kerhokapteenikoulutukseen osallistuu Riikka Saastamoinen.
13-15 vuotiaiden kerhoon kysellään vetäjiä, Löydä Liikuntakurssille toivotaan myös
osallistujia.
Kajaanin kaupungin nuorisotoimen myöntämää nuorisoavustusta emme saaneet,
koska
hakemus oli hävinnyt postituksessa puheenjohtajalle.
Kainuun Energian taustavoimaa-apurahaa haetaan, kohteena Valtakunnalliset
Hevostaitokilpailut Järvenpäässä 24.5 sekä osallistumismaksuja ensiapukoulutukseen.

7§

Talousasiat:
Talous ok. Kuluja tulossa kunhan pikkumaneesin kohtalo selviää.

8§

Muut asiat:
Kainuun ammattiopiston maneesivuokrasopimuksen tarjouspyyntö, liitteenä:

Päätettiin esittää maneesimaksuna 35e/kk/hevonen + alv 22% sen mukaan
montako hevosta on käyttänyt maneesia ko. kuukauden aikana. Ratsastus arkisin
ennen klo 16 tai ohjatuilla tunneilla.
9§

Sakarin loma:
Sakari Torvinen on lomalla tämän kuun, työsopimus jatkuu ad 28.3. Kajaanin
Hevosharrastekeskus vastaa maneesin lannanpoistosta ja muista Sakarille kuuluneista
tehtävistä tammikuun ajan.

10 §

Vuoden 2008 suunnitelmia:
*Raija selvittää, hoitaako Leena kisojen sponsorien hankkimisen provisiopalkalla,
samoin miten hoituu maneesin isot mainokset sekä lautamainokset.
*Jukka nimettiin vastuuhenkilöksi kouluaitojen teossa.
*Raija selvittää lähitulevaisuudessa ympäristön hankesuunnitelmaa yhdessä
Raviradan kanssa.
*Strategiasminaarin jatkotyöstäminen järjestetään alkuvuodesta. Tilaisuudessa
voidaan suunnitella myös yhteistyösopimusten sisältöä.
*Tarjottu ensiapukoulutuksen järjestämistä räätälöitynä ratsastajille; max 20 henkeä,
hintaan 700 e. Ea 1 todistus koulutuksesta. KHK ja Sannan ratsastusterapiayritys
osallistuvat, seuran osallistujia olisi n. 14. Päätettiin maksaa seuran jäsenten
osallistuminen, junioreiden osuutta haetaan Taustavoimaa-rahoituksen kautta.
*Pia kertoi Tallinnan Horse show-suunnitelmia: kisat 3.10. Lähtö olisi edelleen
torstaina ja paluu sunnuntaina. Pia selvittää hintoja; miten paljon tulee maksamaan
lähteä juna-laivalla vai omalla bussilla.

11 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.
Raija Koskelo
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

