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Aika

To 6.3.2014 klo 18.00

Kiinteistön- ja kaluston hoitaminen
 Putkien sulatus aiheutti ylimääräisiä kuluja
 Metsien hoitosuunnitelma on laadittu kaupungin toimesta. Ritva Kinnunen menee 2.4.
Kokoukseen suojelualueeseen liittyen. Polut pidetään kunnossa kaupungin toimesta.
 Kimmo kaataa takaparkkipaikan takaosan puut ja parkkipaikalle vievän tien viereiset
puut
 Ritva Kinnunen on kutsuttu 2.4 pidettävään Pesäkallion luonnonsuojelualueen hoitoa
koskevaan kokoukseen kaupungin toimesta
 Kakkostallin pääty täytyy tukea uudelleen. Lisäksi sähköt on poistettu toistaiseksi Talja ja Mäkelä tekevät uuden valaistussuunnitelman
 Pikkumaneesin pohja on hyvä tällä hetkellä.
 Käytiin läpi muut kiinteistöasiat.
Toiminnan taloudellinen tulos
Käytiin läpi toiminnan taloudellinen tulos.
Lahden ratsastajat ry:n ratsastuskoulun toiminta
o
Käytiin läpi henkilöstöasiat.

Hinnastosta puuttuu yksityistunti

Paola ja Repe vaihtoon järkevästi pienellä budjetilla.

Tallivuokra nyt 580e, mutta nousee 590e 1.5. ei LR:n jäsenille, suositellaan
liittymistä esim. kannatusjäseneksi .

Yksityistuntien hinta lisätään ja LR:n ulkopuolisten tallipaikkojen hinnoittelu
tarkistetaan.
Kilpailutoiminta
Kilpailukalenteri on julkaistuna entisellään ja ratsastuskouluoppilaiden mestaruuksia
järjestellään. Hennalaan on saatu ainakin yksi sponsori.
Valmennustoiminta
Keskusteltiin valmennustoiminnasta ja päätettiin toimia Ritva Kinnusen laatiman ohjeen
mukaisesti.
Seuratoiminnan kannusteet
Keskusteltiin eduista ja seura-asuista.
Kevätkokouksen järjestelyt
Marja N. on aloittanut toimintakertomuksen, jakaa sen kaikille ja tallentaa sen Dropboxiin.
Marja N. tekee kevätkokouskutsun 27.4. ja tarvittavat asiakirjat.
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Juhlavuoden huomioiminen tapahtumissa
Minna hoitaa loimiasian. Nuorisolle järjestetään juhlavuoden esteen suunnittelukilpailu
nettiin. Kilpailusäännöt, Marja N. hoitaa.
Talkootoiminnan kannusteet
Pyritään järjestämään talkoopäivinä hyvät ruoat. Pyritään järjestämään jokin yhteinen
tapahtuma vuoden aikana.
Mainosmyynti
Ritva ollut Lähi-Tapiolaan yhteydessä.
Yksityisrahoitteisen osakeyhtiötallin rakentaminen Takkulaan

Piirustukset hankittu

Odotellaan takuupäätöstä KHO:sta

Osakkaiden hankinnassa ei edistystä

Keskusteltiin osakeyhtiötallista, vaikuttaisi siltä, että on liian kallis. Pohdittiin sitä,
voitaisiinko saada vielä jokin audienssi päätöksiä vauhdittamaan.
Muut asiat
Hennalan talkoissa LR:n porukkaa jo, talkooväeksi voi vielä ilmoittautua.
Seuraava kokous
27.3. klo 18, LR:n kevätkokous klo 19
Kokouksessa läsnä/johtokunta
Marja Ahola, jäsen
Hanne Helenius, jäsen
Ritva Kinnunen, puheenjohtaja
Tarja Kovasiipi, jäsen
Minna Liipola, jäsen
Marja Nuuttila, varajäsen (poistui klo 19)
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