KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 4/2008

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 11.3.2008 klo 18.00 alkaen Ninnalla
Läsnä: Soile Lappalainen, Jukka Lehtinen, Tiina Helvelahti, Hannu Rytkönen, Mirja Leppänen ja
junioriedustajat Elisa Parviainen ja Heta Rautiainen
1§

KRS hallituksen varapuheenjohtaja Soile Lappalainen avasi kokouksen.

2§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (3/2008 18.2.2008)
- Lumilinko on tullut ja testattu. Maneesin reunat ovat niin jäässä ettei niitä pääse
linkoamaan, muuten linko toimii hyvin.
- Sponsoritarjouksista ei ole kuulunut vielä mitään.
- Raija hoitaa ympäristökeskukselle rahoitushankkeen yhdessä Raviradan kanssa.
- Pilates-kurssista ei ole kuulunut, ilmeisesti ei ala.
- Kainuun Liikunnan valmennustapahtumaan ei Sanna Mattila-Rautiainen päässyt
osallistumaan.
- Kysytään Raijalta, onko laittanut hakemusta uudesta työntekijästä.

3§

Pikkumaneesi:
Neuvotteluaika sovitaan loppuviikosta. Meillä pitäisi olla valmiina suunnitelma, mitä
olisimme valmiit maksamaan maneesista, neuvottelut tarkoitus käydä läpi rauhassa
ajan kanssa. Valittiin neuvottelutyöryhmä: Raija Koskelo, Hannu Rytkönen, Mirja
Leppänen ja Tiina Helvelahti. Ryhmässä mietitään asiat valmiiksi ennen
viranomaistapaamista.

4§

Vuosikokousasiat:
Tilintarkastajamme Pentti Malinen on laatinut muistion korjattavista asioista.
Muistio liitteenä.

5§

Nuorisoasiat:
Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen on 12.-13.4 Kotkassa. Varmistetaan, pääseekö
Riikka Saastamoinen ja Annamari Parviainen osallistumaan.
Liittokokousviikonlopun yhteydessä 26.-27.4 järjestetään SRL strategiaseminaari.
Sinettiseurat saavat kutsun tilaisuuteen lähiaikoina. Katsotaan lähempänä, ketkä
lähtevät Helsinkiin.

6§

Talous:
Kilpailuissa tullut palautetta tiedon kulusta; ison maneesin kuulutukset eivät kuulu
ulkopuolelle ja pikkumaneesiin ei voida talvella vetää kaapeleita. Esa Mikkonen
asentaa kaiuttimen ison hallin päätyyn ulkopuolelle, nosturi tilataan. Jukka käy
ostamassa edullisen CD-radiosoittimen maneesiin Maxi Makasiinista.

7§

Hyväksyttiin este- ja kouluteamit valmentajien esityksen mukaisina. Teamit liitteenä.

8§

Kainuun Ravirata lähettänyt kirjeen koskien raviradan käyttömaksuja, kirje liitteenä.
Pyritään neuvottelemaan sopuhinnasta mitä ratsut maksaisivat käydessään
muutaman

kerran vuodessa radalla. Samalla tulee neuvotella varikkoalueen käytöstä kilpailujen
aikana. Käyttömaksut perustuvat mm. aurauskulujen kattamiseen. Huomioitavaa on,
että Kiinteistö Oy maksaa raviradalle menevän tien aurauksen. Mikäli sopuhintaan ei
päästä, jokainen ratsu joutuu maksamaan määrätyt käyttömaksut jos käy
ratsastamassa radalla.
9§

Pia Kyllönen saanut tarjouksen Tallinna Horse Show matkasta lokakuussa, liitteenä.
Sovittiin että Pia hoitaa ilmoituksen tallille ja sähköpostilistalle. Pia vastaa
ilmoittautumisista, varausmaksu on 45 e jota ei palauteta mikäli matkan peruu.
Pyritään saamaan mukaan myös ei-ratsastavia vanhempia jotka voivat viettää vain
lomamatkaa.

10 §

Kansallinen koulukisakutsu on laadittu. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa,
järjestetäänkö kilpailut mikäli sponsoritilanne on huono. Lisäksi mietittävä, onko
mahdollista saada edullista nosturia tilapäistallien pystyttämiseen. Mikäli nosturin
hinta on korkea, joudutaan karsinamaksuja nostamaan ja se taasen voi vähentää
osallistujien määrää.
Lisäksi seuraavassa kokouksessa käsitellään kouluaitojen tekoaikataulu.

11 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
Soile Lappalainen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

