KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 4/2009

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA RAVINTOLA TOREROSSA 19.3.2009
Klo 18.30 alkaen
Läsnä: Hannu Rytkönen, puh.joht., Pia Kyllönen, Tiina Helvelahti, Tarja Hirvonen, Soile Lappalainen,
Pia Kovalainen, Jukka Lehtinen, Mirja Leppänen, siht.
1§
KRS:n puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.
2§
Hallitus vietti hiljaisen hetken poismennyttä puheenjohtajaamme Raija Koskeloa muistaen.
Surunvalittelukäynnillä olivat Hannu, Tarja ja Ninna. Hautajaiset pidetään la 4.4., hautajaisiin osallistuu
hallituksen jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan. Leirikeskuksessa on mahdollisuus käydä laittamassa
nimi muistoadressiin.
Kokouskäytännöistä Hannu Rytkönen jatkaa puheenjohtajana vuoden loppuun. Ninna on selvittänyt
kokouskäytäntöjä Kainuun Liikunnasta (Tuija Kyllönen, Hannu Tikkanen) – varapuheenjohtajaa ei
tarvitse valita. Mikäli puheenjohtaja on estynyt kokouksesta, valitsee kokous keskuudestaan
puheenjohtajan ko. kokoukseen.
Puheenjohtaja Hannu Rytkönen luovutti onnittelukukat erikoishammasteknikoksi valmistuneelle Tiina
Helvelahdelle.
3§
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 3/2009, 26.2.2009) pöytäkirja:
*Ninna selvittää Ympäristökeskuksen hakemusasian ja on ollut yhteydessä Jukka Heikkiseen Raviradan
vesiliittymäsopimuksessa.
*Ratamestarikurssi on Kajaanissa 2.-3.5, paikaksi on varattu Kainuun Liikunnan kokoustilat. Kurssi
tarvitsee isoa maneesia lauantaina n. 2 h, maneesivuokra on 10e/h +alv. 22%.
*Luettiin Ulla Niskasaaren lähettämä sähköposti (liite 1). Asia on käsitelty edellisessä kokouksessa eikä
aiheuta enää toimenpiteitä.
*Luettiin tilintarkastajan muistio (liite2), pyydetyt korjaukset on tehty.
4§
KRS:n kevätkokous on ti 31.3 klo 18 Scandic Hotellin kokoustiloissa.
Ennen kokousta Olli Leppänen esittää maneesityöryhmän raportin (liite 3)
Kokouksen muissa asioissa päätetään työryhmän esittämät toimenpiteet.
Muissa asioissa päätetään myös tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta tälle vuodelle (2009).
Tilintarkastuksen toimeksiantosopimuksen mukaan sopimus olisi pitänyt irtisanoa vuoden 2008

loppuun mennessä. Koska asia on unohtunut, tilintarkastajan kanssa sovittiin, että hän jatkaa vielä
tämän vuoden. Syyskokouksessa valitulle tilintarkastajalle (Tauno Kautto) on ilmoitettu asiasta.
5§
SRL:n kevätkokouksen seminaariin osallistuvat ainakin Hannu, Ninna ja Olli. Iltajuhlaan osallistuu
kaikki hallituksen jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan, seuran jäseniä houkutellaan myös osallistumaan
iltajuhlaan
6§
Pia Ky, Tiina ja Hannu lähettävät maneesin mainosyrittäjille kirjeet ja ottavat henk.koht. yhteyttä.
Päätettiin tarjota maneesimainokset 300 e/3 v + alv.
7§
Käytiin läpi maneesityöryhmän raporttiluonnos ja sopimuksiin tehtiin muutama korjaus.
Olli tekee korjaukset ja lähettää sitten raporttiluonnoksen Sarin kautta seuran sivuille.
8§
Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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