Lahden Ratsastajat ry
Johtokunnan kokous nro 1 / MUISTIO
Aika

To 9.1.2014 klo 18.00

Johtokunnan järjestäytyminen
 varapuheenjohtaja Lila Havusela
 sihteeri Marja Ahola
 rahastonhoitaja Minna Liipola
 jäsensihteeri Tarja Kovasiipi
 tietojen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin - ei muutoksia
 tietojen ilmoittaminen pankille ja vakuutusyhtiölle - ei muutoksia
 tietojen ilmoittaminen SRL:lle Tarja Kovasiipi
 muut tiedotteet
 tietojen päivittäminen LR:n nettisivuille - Marja Nuuttila
Muiden vastuualueiden vastaavien valinta
 kilpailuvastaava Marja Nuuttila
 kanttiinivastaava aluksi Marja Nuuttila, jatko hakuun nettisivuille
 kiinteistö- ja konevastaava Kari Koski
 estevalmennusten vastaava Hanne Helenius
 kouluratsastusvalmennusten vastaava Hanne Helenius
 vikellysvastaava Marja Ahola
 juniori- ja nuorten kerhotoiminnan vastaava Essi Lumme
 mainosmyynti ja sponsorointivastaava Kari Koski
 haku avoimiin tehtäviin ja tietojen päivittäminen LR:n nettisivuille
 Nettisivuvastaava Marja Nuuttila ja Anne Piirainen
Takkulan ratsastuskeskuksen turvallisuus
Käytiin läpi.
Kiinteistön- ja kaluston hoitaminen
Avantin moottori on vaihdettu. Jatkossa hoito-ohjeita on noudatettava paremmin. Ison
maneesin remontin viimeistely on vielä edessä, mutta pääosin jo valmis. Pikkumaneesin
pohjaa lanataan. Valojen käyttöä on säännösteltävä, koska sähkölasku on ollut todella iso.
Isolla kentällä ei enää turhaan valoja. Maneesiin viedään kyltti "jos et tiedä varmasti, että joku
tulee, sammuta valot maneesista ja kentältä". Suojärvi alusti tulevan derbykentän. Saamme
sponsorointia (maaleja) estekaluston uusimista varten. Talkoot ovat toukokuulla ja Hanne
Heleniuksen koordinoimana.
Toiminnan taloudellinen tulos
Käytiin läpi.
Fitness-Expo -talkoista voisi saada rahaa syksyllä 11.-12.11., jos halukkuutta talkoilla löytyy.
Lahden ratsastajat ry:n ratsastuskoulun toiminta
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henkilöstöasiat
Tilanne on ennallaan.

tuntitarjonta
Tarjontaa on lisättävä edelleen.

hevosten tilanne
Tällä hetkellä ei ole tilaa uusille hevosille.

tallipaikkatilanne
Muutama tyhjä karsinapaikka ykkösessä on.

Tallin toiminta mennyt parempaan suuntaan. Koulupainotteista opettajaa etsitään.
Kilpailutoiminta
Kilpailupäivät ovat seuran uusilla nettisivuilla. Anu järjestää tallikisoja ja olemme järjestämässä
myös Hennalan kisoja.
Valmennustoiminta
Hanne Helenius hoitaa ja sopii ajoista Anun kanssa.
Yksityisrahoitteisen osakeyhtiötallin rakentaminen Takkulaan
Uutta kiinnostusta yksityisrahoitteisen tallin perustamiseen on jälleen ilmennyt. 11.2.
viimeistään pitäisi olla rakennuslupahakemus sisällä.
Mainosmyynti
Kari Koski ottaa mainosmyynnin hoitaakseen.
Muut asiat
Hanne esitteli seuratakkeja. Äänestys FB:ssä.
Vikellysleirien hinnat. Marjat katsovat.
Seuraava kokous
6.3. klo 18

Kokouksessa oli läsnä/johtokunta
Marja Ahola, jäsen
Lila Havusela, jäsen
Hanne Helenius, jäsen
Ritva Kinnunen, puheenjohtaja
Tarja Kovasiipi, jäsen
Minna Liipola, jäsen
Marja Nuuttila, varajäsen
Läsnä/muut
Anu Iivanainen, toiminnanjohtaja (poistui klo 18.27)
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