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Hallituksen kokous 11.01.2015
Paikka:
Aika:
Kutsuttu:

Perämiehenkatu 11, Helsinki
1200LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen
Avattiin kokous klo 15.05.
2. Läsnäolijat
Läsnäolijat: Sara Veltheim, Annukka Debenjak, Ismo Laitinen, Mirjami Akkanen, Joona
Aaltonen, Jasmin Joenperä, Santeri Nurmi, Tiina Tamminen ja Katri Koistinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Hallituksen järjestäytyminen
Valitaan varapuheenjohtajaksi Holtti Hakonen, sihteeriksi Mirjami Akkanen ja
kokouseväsvastaavaksi Annukka Debenjak.
5. Talvileiri Pulkka Mäessä
Katri suostuu tekemään käsityöohjelman ja Joona lupautui ohjelmavastaavaksi.
6. Kesäleiri
Päätetään että leiri järjestetään kesäkuun toisena viikkona 8-14.06.2015
Lähtijäarvio 45-50 henkilö.
Vaadittavia ominaisuuksia leiripaikalta:
- Juomavesi
- mahdollisuudet kylmäsäilytykseen tai kauppa lähellä
- Tarvittava vessakapasiteetti (5kpl) tai mahdollisuus kaivaa riukuloita
- Sijainti järven rannalla.
Toivottavia ominaisuuksia:
- Sauna
- jonkinnäköinen keittiö mutta ei pakollinen.
Muita päätöksiä:
-Leirillä ei järjestetä vierailupäivää
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-Sudarien leiriaika ma 08.06-11.06 paitsi nohevimmat saada tahtoessaan leirin loppuun.
-Yritetään järjestää leirille kanootit. Annukka poistiu kokouksesta15.15
7. Helmi-leiri
LeKo, ei osallistu Helmelle lippukuntana mutta yksittäisiä ihmisiä kannustetaan
osallistumaan.
8. Autojen käyttäminen lippukunnan retkillä ja niille aiheutuneiden vahinkojen
korvaaminen
Mikäli lippukuntaan käyttää vuokra-auton niin käytetään vain sellaisia joihin saa
omavastuun pienennettyä max 100 euroon jonka lippukunta korvaa ellei vahinko ole
syntynyt liikennesääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muusta huolimattomuudesta.
Kysytään SP:n asiantuntijalta neuvoa lippukunnan ajossa vahingoittuneiden ajoneuvojen
korvaamiseen. Tämä tehdään talvileriiin mennessä. Toistaiseksi voimassaolevan
päätöksenä: Ennen auton lainaamista lippukunnan tapahtumiin selvitetään aina onko
lainaajalla vakuutus ja vakuutuksen korvaavuus.
9. Koulutussääntöjen yhtenäistäminen
Ihmiset koulutetaan pesteihinsä, eli koulutusmäärä on omaan pestiin kuuluvat kurssit + 1
vapaavalintainen kurssi per kausi. Mikäli joku haluaa kouluttatautua yli yhden
vapaavalintaisen kurssin niin asia käsitellään hallituksessa ja ko. Ihminen sitoutuu myös
toteuttamaan jonkin pestin mihin näitä kursseja tarvitsee.
Esimerkiksi aloittevalle vj:lle kuuluisi Rok-kurssi, EA-kurssi + yksi vapaavalintainen
kurssi. Seuraavana kautena vj:lle kuuluisi mahdolliset muut pestiin liittyvät kurssit +yksi
vapaavalintainen kurssi
Leirinjohtaja saisi käydä esim. leirinjohtokurssin ja vaikka talouskurssi+ yksi
vapaavalintainen kurssi.
Jos joku haluaisi käydä esim. monta suunnistuskurssia niin ko. Henkilö sitoutuu
järjestämään ison suunnistustapahtuman ajassa x. Mikäli näin ei tapahdu niin henkilö
maksaa kurssit lippukunnalle takaisin.
10.Yleisavustuksen hakeminen
Haetaan kaupungilta yleisavustuksen ennakkoa 1250 euroa. Ryhmät toimittavat kysytyt
tiedot Pulkka Mäkeen mennessä Saralle.
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11.Ilmoitusasiat
Katrin lauma tarvitsee vieläkin apua. Jaetaan vuorot.
Lippukunta osallistuu Lionsin talviriehaan 1.3 paistamalla lettuja.
12.Aiempien päätösten toteutuminen
Hallitus ei ole vielä päättänyt mitään.
13.Seuraava kokous
Perjantaina 31.01.2015 Luukin leirikeskuksessa. Kokouksen yhteydessä myös
johtajaneuvosto.
14.Muut asiat
Mietitään ansiomerkkien hakemista.
Nimitetään Annukka lippukunnan keräysvastaavaksi.
Mietitään nettivastaavan pestin jakamista.
15. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 15.24

