
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY    KOKOUS  4/2019 

 

 

PÖYTÄKRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA MAANANTAINA 29.4.2019 

klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa 

 

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Sanna-Maria Klemetti, Soile Lappalainen, Hannele Kihlström, 

Liisa Kaasinen, Sari Kuure ja Mirja Leppänen, sihteeri 

 

1 § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen. 

 

2  § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (21.3.2019) pöytäkirja: 

 *Soili on kysellyt vetäjiä Villiinny Keväästä-tapahtumaan. 

 *Vaatetilaus on meneillään. 

 *OP:n Kesäduuni-kampanjaan tuli neljä hakemusta, Saara Oulujärvi on palkattu 

   viikoille 29 ja 30 ennen koulukisoja. 

 *Oulujärvi Leaderin teemahanke opastekyltin pystyttämiseksi on hyväksytty 

   Leaderin hallituksessa. ELY-keskuksen päätöstä odotellaan. 

 

3  § TALOUSASIAT 

 *Kajaanin kaupungin liikuntaseurojen toiminta-avustus tehty, liitteenä. 

 *Kajaanilaisten yleishyödyllisten yhdistysten hanke kiinteistöverosta 

   vapautumiseen on edennyt – yhdistysten edustajat ovat käyneet kaupungintalolla 

   neuvottelussa, kaupunki jatkaa selvittelyä, voisiko yleishyödyllisille yhdistyksille 

   määritellä oma kiinteistöveroprosentti. Seuramme ei ole yleishyödyllinen maneesin 

   osalta ja Ninna on asian korjaamiseksi tehnyt muutospyynnön verohallinnolle.  

 *Kouluratsastuksen 2-3-kilpailujen tulos oli positiivinen, 2-tason estekilpailuista tulee 

   tappiota. Seurataan, kannattaako jatkossa järjestää  2-tason estekisoja. 

 

4  § Lisättiin maneesien ja ratsastuskentän toimintasääntöihin kohta 2c: ”Ratsastajan 

 tulee väistää ja antaa tilaa toisille ratsukoille maneesisääntöjen mukaisesti.” 

 2d) Pääty-ympyrävalmennus on kielletty.” 

 

 Esitys ratsastusalueiden valmennusvarauksista 1.9.-31.12.2019 ja 1.1.-30.4.2020 

 hyväksyttiin. Tiedote julkaistaan vapun jälkeen. 

 

5  § MUUT ASIAT: 

 *Tarja ja Sari osallistuivat Kainuun Liikunnan järjestämään seurafoorumin 

 perustamiskokoukseen. Seurafoorumin tavoitteena on lisätä kunnan ja seurojen 

 välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Seurafoorumi toimii myös osaltaan seurojen

 keskinäisen verkostoitumisen kanavana. Seuraava tapaaminen on 21.8. 



 

 *Tähtiseurojen laatukäsikirjan käsittelemiseen pidetään kokous ma 13.5 klo 17.30 

   Leirikeskuksessa. 

 

 *Ninna kertoi kesän koulukisojen tilanteesta. Sponsorit on hankittu, kutsu Kipassa 

   odottamassa pj. tuomarin hyväksymistä. Vastuuhenkilöpalaveri pidetään  

   to 16.5 klo 17.00 Leirikeskuksessa. 

 

 *Ninna kertoi SRL:n tämän hetken kuulumiset ja luki 26.4 lähetetyn SRL:n seura- 

   postin, jossa liiton toimijoiden viesti on, että toiminnan on jatkuttava ja palvelut on 

   pystyttävä turvaamaan. Hallitus on edelleen toimintakykyinen. Ninna on ollut myös 

   yhteydessä Pohjois-Suomen aluejaoston puheenjohtajaan ja hänkin korosti, että 

   sekä liiton toimistolle että hallitukselle on nyt annettava työrauha ja tuettava heitä 

   tässä tilanteessa. Leena Valtanen on käynyt esittämässä pj. Tarjalle valtakirjaa,  

   jossa vaaditaan SRL:n ylimääräistä yhtiökokousta, puheenjohtajan ja hallituksen 

   erottamista sekä uuden puheenjohtajan ja hallituksen valitsemista. KRS hallitus 

   päätti, ettemme allekirjoita valtakirjaa, tukemme on nykyisellä hallituksella. Mikäli 

   ylimääräinen kokous järjestetään, pyrimme siihen osallistumaan. 

 

6  § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Seuraava 

 kokous pidetään ma 3.6 klo 17.30, paikka on vielä avoin. 

 

 

 

 

 

 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 

 puheenjohtaja   sihteeri 


