KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY
PÖYTÄKIRJA VARSINAISESTA SYYSKOKOUKSESTA
AIKA: MAANANTAI 3.12.2018 klo 18.00 alkaen
PAIKKA: LEIRIKESKUS
LÄSNÄ: LIITTEEN MUKAISESTI

1 §

KRS hallituksen puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Kokous todettiin laillisest kokoonkutsutuksi ja ptttvsvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Sahlberg ja sihteeriksi Mirja Lepptnen.
Pvyttkirjantarkastajiksi/ttntenlaskijoiksi valittiin Liisa Kaasinen ja Hannele Kihlstrvm.

4§

Kokouksen tyvjtrjestys hyvtksyttiin esityslistan mukaisena.
Muissa asioissa tedotetaan hallituksen kokouksen muut asiatዢtedotuksett jotka
jtivtt hallituksen kokoukselta ktsitelemttt.

5 §

KRS hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2019ዢ2020 valittiin Tarja Sahlberg.

6 §

Valittiin hallituksen jtsenet erovuoroisten tlalle.
Erovuorossa: Soile Lappalainent Soili Pyy ja Eveliina Mikkola sekt SannaዢMaria
Klemettit joka valittiin vuodeksi viime vuonna. Jonna Takkinen on ilmoitanut
eroavansa ja tlalleen vuodeksi tulee valita jtsen.
Hallituksen erovuoroiset jtsenet valittiin uudelleent samoin SannaዢMaria Klemetti.
Jonna Takkisen tlalle vuodeksi valittiin Hannele Kihlstrvm.
Erovuoroiset varajtsenet: Sara Arolat Liisa Kaasinen ja Tenna TalviዢPietarila.
Sara Arola ja Liisa Kaasinen valittiin varajtseniksit Tenna TalviዢPietarilan tlalle
valittiin Sari Kuure.
Hallitus v. 2019: Puheenjohtaja Tarja Sahlbergt jtsenet SannaዢMaria Klemettit
Hannele Kihlstrvmt Soile Lappalainent Mirja Lepptnent Eveliina Mikkolat Soili Pyy.
Varajtsenet Sara Arolat Liisa Kaasinen sekt Sari Kuure.

7§

Vahvistettiin vuoden 2019 jtsenmaksut: Juniori 55et seniori 70et perhejtsen
juniori 29et perhejtsen seniori 34et ainaisjtsenet 54e.

8 §

Vuoden 2019 ratsastusalueiden ktytvmaksutt toimintasttnnvt sekt ktytvn ja
varausten periaateet:

Ktytvmaksuihin ei korotuksia. Vuosikokous pttttit ett hallitus ktsitelee
mahdollisuudesta listtt kertamaksuihin 10 kerran kortn hieman kertamaksua
edullisemmin.
Ktytvn ja varausten periaateisiin ei tullut muutoksia. Toimintasttntvihin hyvtkዢ
syttiin laaditut muutokset sekt listtttn vielt pttotsakkeeseen aRatsastusalueilla
ratsastaessa on aina ktytettvt kyptrtta.
9 §

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019:
Keskusteltin KRS:n linjasta tukea kilparatsastajia. Hallituksen jtsenet kertoivatt
ett seura on satsannut olosuhteisiin eikt esim. kilpailumaksuja ole mahdollista
maksaa kilparatsastajille. Toimintasuunnitelmaan listtttn kohtaan 6 Kilpailutoiminta
aKilparatsastajia ja toimihenkilvitt pyritttn tukemaan vuoden lopussa
mahdollisuuksien mukaan. Kotዢ ja ulkomaan arvokilpailuissa kilpailleilla ratsastajilla
on mahdollisuus anoa hallitukselta avustusta kuluihina. Ntillt listyksillt hyvtksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio hyvtksyttiin laaditussa muodossa.

10 §

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Tauno Kauto ja varatlintarkastajaksi
Rauli Johansson.

11 §

Muut asiat:
Sihteeri Mirja Lepptnen kertoi terveiset kainuulaisten seurojen tapaamisesta –
vዢ 2019 jtrjestelyvastuussa on KRS. Koulutustoiveina oli mm. henkisen valmennuksen
luentot takaa ohjasajon kurssi sekt hevosen hieronnan kurssi.
Listksi keskusteltin talkoopassista t jonka koektytv aloitetaan ensi vuonna.
Passiin ehdotettiin korjausta niin ett eiዢjtsenet/ratsastajan kaverit voivat osoitaa
talkookuitauksensa haluamalleen ratsastajalle.

12 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja ptttti kokouksen klo 19.15.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Lepptnen
sihteeri

Olemme lukeneet Kajaanin Ratsastusseura ry:n varsinaisen vuosikokouksen
pvyttkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Pvyttkirjantarkastajat:

Liisa Kaasinen

Hannele Kihlstrvm

