KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 6/2008

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 11.4.2008 klo 19.00 alkaen
Leirikeskuksessa
Läsnä: Raija Koskelo, Hannu Rytkönen, Jukka Lehtinen, Tarja Hirvonen, Pia Kyllönen ja Mirja
Leppänen
1§

KRS:n puheenjohtaja Raija Koskelo avasi kokouksen.

2§

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen ( 5/2008, 27.3.2008) pöytäkirja:
*Pilates kurssi järjestetään kolmena torstaina toukokuussa klo 18-20. Osallistujia 12.
Syksyllä pyritään järjestämään kurssi sunnuntai-iltaisin. Seuran tukea mietitään
myöhemmin.
*Uusi työntekijä, Petri Kuutti aloittaa työt 14.4.
*Sinettiseuratapaamiseen Kotkaan lähtevät ensi yönä Riikka Saastamoinen ja Anna
Claudelin. Hevostaitokilpailuihin Järvenpäähän toukokuussa on lähdössä joukkue
junioreja. Matkasuunnitelmat ovat vielä avoinna. Taustavoimaa-apurahaa
myönnettiin junioreille 200 e.

3§

Pikkumaneesin neuvottelussa 3.4 olivat Raija, Tiina ja Ninna. Markku Haverinen
selvittää maneesin todellisen hinnan, Raija tekee selvityksen korjauskustannuksista
(ovet, pohja ja katto). Näiden perusteella lasketaan maneesin todellinen hinta, josta
voidaan aloittaa ostoneuvottelut.
Ympäristöhankeanomusta ei voida tehdä tässä vaiheessa, koska maneesin pohjaan ei
voida suunnitella kunnostusta ennen kuin sen kohtalo on tiedossa.

4§

Helsingin matka SRL:n seminaariviikonloppuna:
Matkalle lähtee Raija ja Laura Koskelo, Tarja, Pia, Tiina, Ninna ja Hannu.

5§

Ninna kertoi kaupungin liikunta-avustuksen kriteereistä, anomus liitteenä.

6§

Ninna on ollut yhteydessä kaupungin ympäristökeskukseen (Hannu Leskinen)
Mustikkamäen tien varren hiekkamontun laajennus-asiassa. Maa- ja metsäsäätiö
on saanut luvan lisämaan ottamiseksi, lisämaa-alue ulottuu lähes raviradan
varikkoalueelle saakka. Kuulemisoikeutta ei ole naapureilla, monttua ei ole
määräysten
mukaisesti aidattu eikä laitettu varoitusmerkkejä – Hannu Leskinen aikoi käydä
tarkistamassa montun.

7§

Raija ja Ninna laativat Raviradalle anomuksen että ratsastusseuran jäsenet saisivat
käydä radalla ratsastamassa ja seura maksaisi vuosimaksua 200 e. Suurempiin
summiin
ei ole järkeä lähteä maksamaan, käyttö on vähäistä eikä mitenkään verrattavissa
hiittaaviin hevosiin.

8§

Keskusteltiin maneesin käytöstä ja etenkin juoksuttamisesta tulleista valituksista.

Laaditaan sähköpostitiedote maneesisopimuksen allekirjoittaneille, jossa
muistutetaan
maneesin säännöistä, kultaisista sanoista sekä sopimuksen sisällöstä.
9§

Keskusteltiin kansallisten kilpailujen sponsoroinnista.

10 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.
Raija Koskelo
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

