
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY KOKOUS 5/2020

Pöytäkirja hallituksen kokouksesta keskiviikkona 8.7.2020 klo 17.30 alkaen
Leirikeskuksessa

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Jaana Huotari, Liisa Kemppainen, Liisa Kaasinen,
Elli Heiskanen, juniorijäsen, Sari Kuure, edotusvastaava sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2  § Lue in ja hyväksy in edellisen kokouksen (3.6.2020) pöytäkirja:
*Äänentoistokaapeli vede y tänään, muistutetaan Esa Mikkosta asennuksista.

3  § NUORISOASIAT:
*Essi Vimpari aloi aa opiskelut Oulussa eikä pysty vetämään enää Heppakerhoa
  eikä toimimaan jaoksen nuorisoryhmässä. Laitetaan haku Heppakerhon vetäjästä,
  sekä kysellään halukkuu a – sovitaan Essin kanssa perehdy ämiset.
*Jaoksen nuorisoryhmään ensi vuodelle esitetään Heidi Pyytä.
*Juniorit suunni elevat tutustumisretkeä tms. syksylle.
*Tytöt ovat toivoneet maastoesteiden rakentamista lähimetsään kaatuneista
   puista. Rakentamiseen täytyy olla maanomistajien lupa, Elli kysyy josko hänen
   äi nsä voisi selvi ää asiaa.

4  § MUUT ASIAT:
*Sanna Heiskanen on lähe änyt vies ä ehdo aen käy ömaksuja makse avaksi
tasaises  läpi vuoden. Maksu on alun perin sovi u niin e ä kesäkuukaudet ovat
puoleen hintaan, jolloin maksu ei tunnu isolta, moni hevonen on laitumella osan
kesää.
Syysvuosikokous pää ää maksuista, hallitus antaa esityksensä vuosikokoukselle
ennen päätöksiä.
*Seuran kilpailijoille on nyt mahdollista seura-ale 3 e joka otetaan käy öön elokuun
alusta seurakisoissa.
*Talkoopassi: Pääte in vaihtoehtoina: täydellä talkoopassilla saa yhden ilmaisen 
star n harjoituskilpailuissa, kymmenen euroon ale/täysipassi  KHK:n hevosen 
vuokrasta kisoissa tai valmennuksessa, seuran omien valmentajien (Soile, Suvi, Sara, 
Jemina, Ida) kursseista, luennoista tai vaate lauksista.
*Sari päivi ää syksyn kisat kalenteriin.



5  § KISA-ASIAT:
*Alue-estekisat onnistuivat hyvin ja hyvää palaute a saa in. 
*Sekä koulu- e ä estekilpailuissa on ollut vähän talkoolaisia niin rakentamisessa
kuin purkamisessa. Pyritään petraamaan asiaa kaikin tavoin.
*Koulukisojen imoilta palaveri ilmoi autumisajan pääty yä maanantaina 20.7
klo 17.30 Leirikeskuksessa.
Hevosten rokotukset Kipassa ovat puu eelliset, rokotukset ovat kunnossa vasta
kun perusrokotukset on merka u Kipaan. Sari lai aa tästä maininnan kisakutsuun
jo a tarkiste avia rokotuksia ei olisi niin paljon.
Soili varaa teltat (7kpl) keskiviikoksi. Kengi äjä sovi u pe ja la, kysellään 
sunnuntaiksi. Lounasruoka sovi u Fors/Kirsi Moliis lämpöas oissa toimite una.

6  § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja pää  kokouksen klo 18.55.

Tarja Sahlberg Mirja Leppänen
puheenjohtaja sihteeri


