Leppävaaran Korvenkävijät

Esityslista

LeKo ry

Hallituksen kokous 01.09.2016
Paikka: Perämiehenkatu 11
Aika: 1700
Kutsuttu:
LeKon Hallitus ja johtajisto

1.

Kokouksen avaaminen
Kokous avataan 17.23

2.

Läsnäolijat
Mirjami Akkanen, Jani Moisiola, Santeri Nurmi, Sara Veltheim

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätövaltaiseksi

4.

Ilmoitusasiat
Lippukunta on saanut rekrytoitua kolme uutta johtajaa. Heistä kaksi aloittaa entisten

ketunpentujen johtajina ja kolmas palaa zombienasujen johtajaksi.
Kolon nuotiopaikan ilkivallasta on tehty rikosilmoitus, joka ei johtanut tutkimukseen.
5.

Saadut avustukset Leppävaaran Seurakunnalta ja Espoon kaupungilta

Leppävaaran seurakunnalta saatu 1800€. Espoon kaupungilta päätöstä ei ole vielä tullut
6.

Roihu

Noin 30 LeKolaista osallistui Roihulle. Johtajat toimivat savutehtävissä ja muualla leirissä mm.
PR:ssä ja ohjelmassa. Lippukunnalle koitui leiristä kuluja noin 200€ jotka menivät
EAvarusteisiin, pakun vuokraan ja savun ohjelmaan. Lisäksi yhden kympin maavaate on
kadoksissa.
7.

Syksyn aloitus ja ryhmien kuulumiset

Kaikki ryhmät käynnistelevät toimintaansa. Ryhmien tilanne käsitelty JN:ssä, pöytäkirja
liitteenä.
8.

Syksyn tapahtumat

Lippukunta järjestää syysvaelluksen 1416.10 Repovedellä kaikille seikkailijaikäisistä
ylöspäin. Retken johtajana toimii Annukka Debenjak.
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Syskyllä ryhmiä kannustetaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja kisoihin. Näitä
ovat Pinkki, Punkku, Hiipivä Haamu.
Lippukunta osallistuu Itsenäisyyspäivän kirkkoon ja pitää oman puurojuhlan
9.

LeKon ohjelma

Ohjelmakirja on valmis. Taitto on vielä kesken, jonka jälkeen kirja lähtee painoon.
Painoyrityksiä on muutama joista ohjelmaryhmä päättää parhaimman.
10.

Uuteen ohjelmaan siirtyminen

Sudenpennut ovat käyttäneet SP:n uutta ohjelmaa vuoden 2014 alusta. Muut ikäluokat alkavat
käyttämään tätä ohjelmaa tänä syksynä. Johtaji tukemaan on ostettu johtajille johtajan
kirjoja, ja valittu akelat ja luotsit. akela ja seikkailija luotsi Sara Veltheim, tarpojaluotsi Hanna
Kokkonen, vaeltajaluotsi Holtti Hakonen, samoajaluotsille ei ole tarvetta.
Kun ohjelmakirja on saatu painettua pidetään vanhempainilta jossa selitetään vanhemmille
miten uusi ohjelma LeKossa toimii.
11.

Adventtikalenterikampanja

LeKo osallistuu adventtikalenterikampanjaan tänäkin vuonna ja kalenteriasiamiehenä toimii
Jani Moisiola.
12.

Aiempien päätösten toteutuminen

Aarre Saaressa SuSeleiri ja kevätiltanuotio sujuivat hyvin.
13.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.10. klo 17 Luolassa
14.

Muut asiat

Lippukunta avustaa Jasminin KoGi kurssin kuluissa 100 eurolla.
Myönnetään Santerille lupa tilittää myöhässä olevat kuitit.
15.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo.18.13

