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Hallituksen kokous 5.11.2012

Paikka: Partiomaja Kanerva
Aika: 19.15
Kutsuttu: LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen

Jasmin Joenperä avasi kokouksen 19.33.

2. Läsnäolijat

Jasmin Joenperä, Pertti Palo, Holtti Hakonen, Santeri Nurmi, Otso Pudas, Sara Veltheim 

ja Annukka Debenjak.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

Kanerva-yhdistyksellä on nyt tili ja yhdistyksen toiminta on alkanut oikeasti. 

3.11. pidettiin puutalkoot Kanervalla.

5. Aiempien päätösten toteutuminen

Pykällys pidettiin ja paikalla oli 3 johtajaa ja 6 pykältäjää. 

6. Lippukunnan omaisuuden vakuuttaminen

Hyväksytään Pohjolan antama tarjous, edellyttäen vuosipoistojen pienentämistä tai  

poistamista (vakuutus jälleenhankinta-arvosta) ja korjaamaan lippukunnan osoite.

7. Valmistuneiden muistaminen

Valtuutetaan lpkj ja/tai hallituksen jäsenet hoitamaan asia kulloinkin voimassa olevan  

talousarvion puitteissa. Päätös on voimassa toistaiseksi.

8. Ansiomerkkien anominen

Kaksi hallituksen jäsentä yhdessä voivat hakea lippukuntalaisille tai lippukunnan  

tukemisessa ansioituneille henkilöille hyväksi katsomiaan ansiomerkkejä. Sellaiset 

merkit, joita hakiesssa ehdokkaille on annettava järjestys (esim. Mannerheim-soljet),  

hakee pääsääntöisesti lpkj yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Päätös on 

voimassa toistaiseksi.
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9. Joulukalenterit

Kalentereita on otettu 620 kpl lippukunnalle ja jaettu 605 kpl myytäväksi 

lippukuntalaisille. Ohjeistus palauttamisesta ja tilittämisestä tulee lähiaikoina  

sähköpostilla. 

10.Vuoden 2013 toimintasuunnitelman esittäminen yhdistyksen syyskokoukselle

Esitetään oheinen korjattu vuoden 2013 toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi 

yhdistyksen syyskokouksessa.

Otso, Santeri ja Annukka poistuivat kohdan 10 aikana.

11.Vuoden 2013 talousarvion esittäminen yhdistyksen syyskokoukselle

Esitetään oheinen korjattu vuoden 2013 talousarvio hyväksyttäväksi yhdistyksen 

syyskokouksessa.

12.Vartio-osaston telttaretki

Ilmoittautumisia on tullut 3, ja odottettavissa on vielä paljon lisää. Santeri ja Otso  

toimivat ohjelmajohtajina, Sara tekee ruokaa ja Annukka vastaa huollosta.

13.Puurojuhla

Puurojuhla pidetäänkin 11.12., koska 12.12. ei saatu tiloja varattua.

Hyväksytään Huplin tarjous joulupuurotarjoilusta, jos se saadaan uudelle päivälle.  

Otetaan puuro itsenoudettuna. Sara käy kaupassa hakemassa muut asiat.

14.Lippukunta Lumi Kengässsä 2013

Retkimaksu on 15 euroa, jonka lisäksi peritään taontamaksu joka määräytyy taonnan 

hinnan mukaan. Ensimmäistä kertaa takomaan lähtijöille lpk:n jäsenille taonta on  

ilmaista. Lisäksi koko retki on ilmainen (taonta mukaanlukien) lippukunnan  

ulkopuolisille, jotka aikovat mahdollisesti liittyä LeKon jäseniksi. Retkimaksuilla katetaan  

ruokamenot ja kuljetusten kilometrikorvaukset. Lippukunta maksaa VaVakan vuokran 

150€.

15.Lippukunnan talviretki

Ajankohdaksi on vaihtunut 25.-27.1. Luukin varaustilanteen vuoksi.

16.Kesäleiri: Tapiirin leiri Saari 2013

Pertti on lupautunut huoltopäälliköksi ja Ama ohjelmapäälliköksi. 
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17.Seuraava kokous

Ei sovita seuraavaa kokousta, koska hallituksen toimintakausi loppuu syyskokouksessa.

18.Muut asiat

- Jatketaan jatkossa Samoajien johtamista kiertävillä vuoroilla. Sara ottaa seuraavan,  

Pertti sitä seuraavan ja Jasmin n. kolmen viikon päässä olevan. Jasmin laittaa  

jatkovuoroista viestiä.

- Itsenäisyyspäivän kirkko: 21.11. on kokous seurakunnan kanssa, johon Sara menee 

edustamaan lippukuntaa. Oskari vastaa varsinaisesta tapahtumasta.

19.Kokouksen päättäminen

Jasmin Joenperä päätti kokouksen 21.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

________________________ ________________________

Jasmin Joenperä, lpkj Pertti Palo, lpkja, sihteeri


