
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY KOKOUS 2/2020

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA KESKIVIIKKONA 12.2.2020 klo 18.00 alkaen
Leirikeskuksessa

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Sanna-Maria Kleme , Jaana Huotari, Soili Pyy, Soile 
Lappalainen, Liisa Kaasinen, Liisa Kemppainen, Heidi Pyy, nuorisojäsen sekä Mirja Leppänen, 
sihteeri

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2  § Koska hallituksen jäsenille on lähete y etukäteen lue avaksi edellisen
kokouksen pöytäkirja, sitä ei enää lue u kokouksessa.
Pöytäkirjasta maini in Hevosten käsi elykurssi lapsille ja nuorille, johon
osallistui neljä nuorta –kurssi on osa Olympiakomitean myöntämän palkinnon
ohjelmista. 
Urheilugaalassa ei ollut osallistujia seurastamme ja kainuulaisten seurojen joulu-
rääppiäiset peru in osallistujapulan vuoksi.
Oulujärvi Leaderille on tehty hakemus maneesin lamppujen uusimiseksi, hanke on
tehtävä huh kuun loppuun mennessä.
Kokous hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

3  § NUORISOASIAT
Kepparitunneille tullut uusia lapsia.
Nuoret suunni elevat matkaa Limingalle 9.5 tutustumaan  ken äratsastuksen 
aluevalmennukseen ja ken äratsastukseen. Kyy  suunnitellaan osallistujamäärän
mukaan.
Essi Vimpari kuuluu SRL:n Pohjois-Suomen nuoriso imiin, Essin kirje nuorten
toiminnasta lii eenä.
16.5 Villiinny Keväästä-tapahtuma Liikuntahallin ympäristössä.

4  § VUOSIKOKOUSASIAT
Vuosikertomus on lähete y hallituksen jäsenille etukäteen lue avaksi, siihen
ei ole tullut muutosehdotuksia.
Toimintakertomus hyväksy in ja allekirjoite in.
Vuoden 2019 tuloslaskelma ja taseet käy in läpi ja hyväksy in.
Hallitus esi ää vuosikokoukselle toiminta- ja vuosikertomuksen sekä tuloslaskelman
ja taseen hyväksymistä ja likauden voiton siirtämistä voi o- ja tappio lille.
Vuosikokous pidetään torstaina 26.3 klo 18.00 Leirikeskuksessa.

5  § MUUT ASIAT
*Sari on lähe änyt valmennus laisuuksien vastuuhenkilöille pos a, jo a
jatkossa kiinnite äisiin erityistä huomioita valmennusaikojen ilmoi amiseen,



Sari jakaa maneesit, koska hän etää, mitä muita tunteja on tulossa erityises  
estepäivinä. 
*On ilmennyt ratsastajia maneeseissa, joilla ei ole sopimusta eivätkä ole maksaneet 
kertamaksuja - erityises  hallituksen jäseniltä toivo in seurantaa maneesin 
käy äjistä – mikäli on tuntematon henkilö, voi ystävällises  kysyä, kuka on ja onko 
maksut ok.
*Kainuulaisten ratsastusseurojen tapaaminen to 13.2, Sari ja Ninna osallistuvat.
Kainuu Hirnuu-palaveri suunni eilla maaliskuulle.
*Ninna muistu  kesän koulu-ja estekisojen sponsoreiden hankkimisesta maaliskuun
loppuun mennessä, KRS o aa molempiin kilpailuihin juhlaluokan.
*KRS 55-v juhlat tallitapahtumana ja iltajuhla järjestetään lauantaina 6.6. 
Suunni elutyöryhmään vali in Soile, Liisa Ke ja Ninna.
*SRL:n uudessa Kipa2:ssa seurakilpailuissa on käytössä maksujärjestelmä johon
sisältyy kolmen euron star kohtainen maksu, joka menee SRL:lle. Sari on 
pyyde ynä lähe änyt asiasta sähköpos a liitolle sekä Kipan suunni elun vastuu-
henkilölle. Liiton virallinen kanta on lue avissa KRS:n sivuilta. Seurakilpailujen
maksut sovi in kokouksessamme.
Keskustel in, miten hyvitetään täyden talkoopassin saatava ”alennus/etu” –
esite in alennusta seuravaate lauksessa. Kisakoulutuspalaverissa kysellään
vielä kilpailijoiden toiveita.
*SRL:n vuoden valintoihin äänestykseen Ninna laa i ehdotuksen Vuoden 
Täh seura ja Vuoden Jäsen osa-alueilla.
*KRS koulu- ja esteteamit vahviste in, nimet seuran sivuilla ja lii eenä.
*Ison maneesin ja ulkokentän välille vedetään sähkökaapeli alkukesästä,
maneesien välinen kaapeli on poikki ja uusitaan ennen eka kisoja.

6 § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja pää  kokouksen klo 19.15.
Seuraava hallituksen kokous ennen vuosikokousta 26.3 klo 17.30.

Tarja Sahlberg Mirja Leppänen
puheenjohtaja sihteeri 


