Leppävaaran Korvenkävijät ry
Pöytäkirja

Hallituksen kokous 6.10.2013
Paikka:

Jämeräntaival 10 A 12

Aika:

18.00

Kutsuttu:

LeKon hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous kello 18.15.
2. Läsnäolijat
Jasmin Joenperä, Sara Veltheim, Eero Lappalainen, Ismo Laitinen, Aleksi Ceder. Hanna Kokkonen ja
Santeri Nurmi saapuivat kohdassa 7.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Ilmoitusasiat
Kanervalla pidettiin talkoita lauantaina. Jätekasat ovat vielä pihalla siivoamatta.
Varastolla pidettiin talkoita kahtena päivänä viime viikonloppuna. Kaikki on inventoitu ja hyllyillä.
Lista on Hannalla, ja se pitäisi excelöidä.
Hobitit teki kaksi telttakiilanuijaa lippukunnalle.
Pertti värväsi tuttunsa Kontin Saralle lpkj-tuutoriksi. Saralla ja Kontilla oli tapaaminen viime viikolla.
Tapiirin ROK-kurssille on osallistumassa yksi Entti.
5. Aiempien päätösten toteutuminen
Kaasuasia: asuinhuoneistossa saa säilyttää max 25 kg nestekaasua. Varastolla oleva määrä alittaa
tämän. Kaasuhäkkiä ei siis tarvitse hankkia. Jatkossa huolehdittava siitä että kaasujen yhteismäärä
on alle 25 kg.
6. Uusien jäsenten hyväksyminen
Lista puuttuu, katsotaan ensi kerralla.
7. Syysretki
1.-3.11.2013, vuokrattu Ilvesveikkojen Ilvesveikkola. Vuokra on 100 euroa. Aleksi tiedusteli lisäksi
mahdollisuutta vuokrata myös IVEn laavu (40 euroa). Aleksi vastaa ohjelmasta. Santeri vastaa
huollosta. Sara laittaa ruokaa. Vartiolaiset on tarkoitus pudottaa yhteen paikkaan ja lähettää
suunnistamaan kämpälle. Ilmoittautumislaput pitäisi saada jakoon pian.

8. Adventtikalenterit
Kalentereita on tilattu sama määrä kuin ennenkin. Myynti alkaa kohta. Eerolla on materiaalia myyntiin ym.
Hanna organisoi myyntiajan esimerkiksi jonkin kaupan edestä. Hanna myös hankkii palkinnot parhaille
myyjille puurojuhlaan.
9. Puurojuhlan budjetti
Viime vuonna puurosta maksettiin 400 euroa, yhteensä kulut n. 700. Hannalla on huomattava määrä
pahvilautasia, joita voi tarvittaessa käyttää. Joulu- ja kevätjuhlakuluihin on varattu budjetissa 500 euroa.
Päätetään miettiä asiaa seuraavassa kokouksessa kun ollaan selvillä siitä miten rahaa on tänä vuonna
käytetty yleensä budjettiin verrattuna.
10.Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous perjantaina 8.11. kello 18.
11.Muut asiat
Sara haluaa käsitellä lippukunnan toteuttamaa ohjelmaa. Järeän kanssa on aikoinaan neuvoteltu Järeän
ohjelman käyttämisestä. Mietittiin että vaihtoehtona olisi joko ottaa eräohjelma tosissaan käyttöön tai
sitten siirtyä uuteen ohjelmaan. Eräohjema saattaisi sopia meille. Toisaalta uuden ohjelman toteuttaminen
olisi sikäli helppoa, että kaikki materiaalit ja tapahtumat on suunniteltu sen mukaan. Päätettiin selvittää
ohjelmista yleiset asiat ja miettiä hyödyt/haitat. Sara selvittää eräohjelmaa ja Aleksi uutta ohjelmaa.
Santeri kertoi varastotalkoista. Hyllyt on nyt koottu ja tavarat ovat jotenkin järjestyksessä. Varaston avain
on Santerilla.
Naalit järjesti retken Mörriksellä. Osallistujia oli odotettua vähemmän, ja retki teki tappiota 92 euroa.
Tilinkäyttöoikeus täytyy siirtää Pertiltä Saralle. Tarvitaan hallituksen päätös ja valtakirja pankkiin.
12.Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous kello 19.24.
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