KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2009

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 10.2.2009 Klo 17.30 alkaen
Leirikeskuksessa
Läsnä: Raija Koskelo, pj, Soile Lappalainen, Tiina Helvelahti, Tarja Hirvonen, Riikka
Saastamoinen, Mirja Leppänen, siht., Sari Nieminen, tiedotusvastaava
1§

Puheenjohtaja Raija Koskelo avasi kokouksen.

2§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 172009, 8.1.2009) pöytäkirja:
*Maneesityöryhmä on kokoontunut kerran , kysely seuratyytyväisyydestä on
meneillään.
*Pikkumaneesin ostopäätös on postitettu myös seuralle (päätös liitteenä), ostopäätös
saa lainvoiman 6.3, jonka jälkeen sovitaan tapaaminen Hanna-Leenan kanssa.
*Ympäristökeskukselta on mahdollisuus saada seuran nimissä avustusta vain
jätekatoksen ja ympäristön kunnostamiseen.
* Löydä Liikunta-ohjaajakoulutuksessa tammikuussa oli neljä seuramme junioria.

3§

Nuorisoasiat:
Alueellinen nuorisotapaaminen päätettiin pitää 15.-16.8. Riikka on yhteydessä
aluesihteeriin. Kohderyhmänä seminaarissa ovat kerho-ohjaajat ja nuorisovastaavat.
Kainuun Pojjat-esteratsastuskilpailuihin kohdistettu nuorisoavustus käytetään
yleiseen seurakoulutukseen ja toimihenkilökoulutukseen, koulutukset pidetään
kahtena eri tilaisuutena. Juniorit laativat kilpailukutsun kisoihin.

4§

Talousasiat:
Vuoden 2008 maneesin tuotto oli 266,27 e eli n. 22,20 e/kk. Tuloina maneesimaksut,
menoina maneesiin ja kenttään kohdistuneet kulut+ lainanhoitokulut. Kuluihin
sisältyy
lumilingon osto.
Kainuun Raviradan ja seuran vesijohdon vuokrasopimusta tarkennetaan vielä ennen
allekirjoittamista

5§

Saapunut posti:
Luettiin Ulla Niskasaaren sähköpostianomus koulutuomarikurssin kurssimaksusta.
Raija on yhteydessä Ullaan ennen päätöstä.
Luettiin Tiina Kolarin kirje maneesimaksuista vapautumisesta – Tiina on vapautettu
maneesimaksuista 31.5 saakka.

6§

Muut asiat:
SRL:n kevätkokous pidetään 25.-26.4 Kajaanissa Scandic Hotellin tiloissa. SRL
hoitaa seminaariohjelman, me iltaohjelma. Ninna on yhteydessä Hanna Hirvoseen ja
pyytää tarvittaessa lisää apua ohjelman suunnittelussa. Alustavat suunnitelmat on
tehty. Ninna on yhteyshenkilönä SRL:n harrastepäällikkö Katri Klingaan.

Syksystä alkaen aluekilpailujen taloudellisen vastuun kantaa kokonaisuudessaan
seura. Kansallisten seurakilpailujen palaveri vastuuhenkilöille pidetään 24.2 klo
18
Leirikeskuksessa.
Hyväksyttiin koulu- ja esteratsastuksen valmennusteamit ehdotetuissa muodoissa
(liitteenä).
Aluejaos järjestää ratamestarikoulutuksen ennen kesää. Seurastamme esitetään
koulutukseen: Annika Korhonen, Mika Happo, Laura Koskelo, Sara Arola,
Annamari Parviainen, Jenni Hirvonen.
Sari laittaa tiedustelun onko kiinnostuneita estetuomarikurssille.
Ratamestareille, estetuomareille ja stewardeille tarkoitettu Lisenssikoulutus pidetään
21.2 Virpiniemessä. Tarja Hirvonen, Laura Koskelo, Elina Salmela ja Anna
Heikkinen ovat mahdollisesti lähdössä. Seura maksaa kulut.
Sari esitteli seuramestaruuksien ja seurarankingin säännöt, jotka hyväksyttiin
korjauksin.
7§

Muita asioita ei ollut, seuraava kokous pidetään heti kunhan vuoden 2008 tilinpäätös
on valmis. Vuosikokous sovitaan seuraavassa kokouksessa.

8§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
Raija Koskelo
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

