KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

PÖYTÄKIRJA VARSINAISESTA SYYSKOKOUKSESTA

Aika:

Torstai 30.11.2017 klo 18.00 alkaen

Paikka:

Leirikeskus

Läsnä:

Liitteen mukaisesti

1 §

Kajaanin Ratsastusseura ry:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi
kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2 §

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Sahlberg ja sihteeriksi Mirja Leppänen.
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Kaasinen ja Soili Pyy.

4 §

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle:
Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Mirja Leppänen, Hannu Rytkönen ja Jonna
Takkinen. Hannu Rytkönen on ilmoittanut ettei jatka hallituksessa mikäli hänen
tilalleen löytyy ehdokas. Hannu Rytkösen tilalle valittiin Sanna Mari Klemetti,
Mirja Leppänen ja Jonna Takkinen valittiin uudelleen.
Varajäsenet Sara Arola, Liisa Kaasinen ja Heli Katajamäki ovat erovuosoisia, Heli
on ilmoittanut ettei jatka ja hänen tilalleen valittiin Tenna Talvi-Pietarila.
Hallitus v. 2018:
Tarja Sahlberg, puheenjohtaja. Sanna Mari Klemetti, Soile Lappalainen, Mirja
Leppänen, Eveliina Mikkola, Soili Pyy, Jonna Takkinen.
Varajäsenet: Sara Arola, Liisa Kaasinen ja Tenna Talvi-Pietarila.

5 §

Vuoden 2018 jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Juniorit 52e, seniorit 67e, perhejäsen
juniori 27e, perhejäsen seniori 32e ja ainaisjäsenet 52e.

6 §

Vahvistettiin v. 2018 ratsastusalueiden käyttömaksut entisellään.

Käytön ja varausten periaatteisiin ei tullut muutoksia, toimintasääntöihin on
lisätty kohtaan 7/Hevosten liinajuoksuttaminen ja irtohypytys…:( varausperiaatteidenmukaisesti vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta)

Uutena kohtana lisättiin: Koirat voivat olla kytkettyinä tallialueella ja katsomoissa, mutta ratsastusalueille ne eivät voi tulla turvallisuussyistä.
Koirien irtipito on kielletty kaikilla alueilla.
Nämä lisäykset hyväksyttiin.
Tässä kohdassa keskusteltiin toiveesta saada yksityishevosten ratsastajille yksi
kouluvuoro viikolle ma-to aikana iltaisin klo 17-20.00 väliselle ajalle. Soile
Lappalainen selvittää mahdollisuutta yhdistää keskiviikkoillan kaksi koulutuntia niin,
että yksityisille tulisi yksi tunti keskiviikkoisin klo 19.00-20.00. Ko. aikana ei saisi pitää
kursseja eikä ohjattuja tunteja. Mikäli tämä tuntien yhdistäminen ei onnistu
kevätkaudella, tuntien muutos tehdään syksykaudella.
Jos tuntisuunnitelmiin tehdään muutoksia – pakkaspäivinä ratsastuskoulutunnit
pidetään isossa maneesissa.
Toisena asiana keskusteltiin tasa-arvoisesta kohtelusta valmentajien suhteen –
esitettiin että valmennustilaisuuksien aikaan olisi mahdollista tulla ratsastamaan
ison maneesin toiseen päätyyn. Esitettiin myös että kouluradan rakentaminen olisi
vasta kisa-aamuina.
Näiden asioiden suunnitteluun sovittiin työryhmä Soile Lappalainen, Tenna TalviPietarila, Suvi Juntunen ja Mirja Leppänen.

7 §

Vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma; johon lisättiin kohtaan valmennustoiminta tarkennus valmennusteam-hakuihin sekä kohtaan yhteistyö: yhteistyötä
mm. lähitallien, kainuulaisten ratsastusseurojen…. jatketaan
Vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.
Tarkennuksena talousarvioon, tuloissa käyttömaksut ovat alv 0%.

8 §

Tilintarkastajaksi valittiin Tauno Kautto ja varatilintarkastajaksi Rauli Johansson.

9 §

Muita asioita ei sääntöjen mukaisen jättöajan puitteissa ollut – kokouspäivänä
puheenjohtajalle jätetty sähköposti käsitellään tammikuun hallituksen kokouksessa
niiltä osin, mitä jäi käsittelemättä 6§ keskusteluissa.
Tenna Tlvi-Pietarila esitti toivomuksen, että seuralle hankittaisiin No-Shout laitteisto
valmentajille/valmennettaville käyttöön. Toive jätettiin hallituksen harkintaan.
Keskusteltiin myös ison maneesin ulkopuolelle ajastimella tai liiketunnistimella
toimivasta valosta turvallisuuden parantamiseksi. Hallitus selvittää asiaa.

10 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet Kajaanin Ratsastusseura ry:n varsinaisen syyskokouksen
pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajat:

Liisa Kaasinen

Soili Pyy

