Leppävaaran Korvenkävijät
LeKo ry

Pöytäkirja
nro 2/2013

Hallituksen kokous 17.1.2013
Paikka:
Aika:
Kutsuttu:

Jämeräntaival 10 A 12
18.00
LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen
Jasmin Joenperä avasi kokouksen 18.40.
2. Läsnäolijat
Jasmin Joenperä, Sara Veltheim, Eero Lappalainen, Hanna Kokkonen ja Pertti Palo.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Ilmoitusasiat
Luettiin lippukuntaposteja. Tonttumerkit ovat saapuneet. Eero on jatkossa Hobittien
johtaja. Jasmin toimitti kaupungin yleisavustuksen ennakkohakemuksen perille.
5. Aiempien päätösten toteutuminen
Pertti on ostanut lippukunnalle Vihen isomman louteen osin lahjakorttirahoilla.
6. Leko Lumi Kengässä: purku
Reissu maksoi paljon. Lippukunnalle jää maksettavaksi noin 800 euroa
kokonaiskustannuksista retkimaksujen jälkeen. Kysellään vielä saataisiinko Vavakka
ilmaiseksi, koska tyhjensimme vessan. Jatkossa erikoisohjelmat (kuten taonta) ovat
maksuttomia vain ohjelman organisoivalle johtajalle. Retkimaksuihin sovelletaan
muuten edelleen samaa periaatetta kuin aiemminkin (eli hallituksen nimeämät
nakkilaiset on vapautettu varsinaisesta retkmaksusta).
7. LeKo Pulkka Mäessä
2. retkikirjeeseen tulee lupalappu, joka palautetaan leirille tullessa. Ilmoittautumisia on
tullut n. 20 + sudenpennut.
8. Laulukurssi
Pyydetään kaksi iltaa kestävä kurssi: 1. ilta viikolla 12 ja 2. ilta viikolla 16.
Ensimmäisellä kerralla laulettaisiin mielellään partiolauluja ja jälkimmäisellä kerralla
partiomessun (joka on seuraavalla viikolla) laulut. Hinta on kuitenkin ongelma:
Pyydetään huokeampaa tarjousta kuin syksyllä saatu 420 € +23 % alv.
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9. Puolijoukkueteltan hankkiminen
Pertti kysyy tarjouksia ja harkitaan uudestaan kun tunnetaan lpk:n taloustilanne
paremmin.
10.Kevätkokouksen ajankohta
Kutsutaan kevätkokous koolle 3.3. klo 18.00. Kokouksen paikka on Partiomaja Kanerva
ja asialistalla sääntömääräiset asiat.
11.Seuraava kokous
Seuraava kokous 12.2. klo 18.00 alustavasti Pertin luona (Lumivaarantie 10 A).
12.Muut asiat
- Vespan ROK-kurssi: Jätetään väliin, koska ei keksitä kouluttajaa. Keskitytään
järjestämään koulutusta muun toiminnan ohessa.
- Rumpu: Hanna ja Eero hoitavat lpk:n marssirummun korjaamisen.
- Kanerva-yhdistyksen vuosikokous: Valtuutetaan lpkj ja lpkja nimeämään lippukunnan
edustaja/äänenkäyttäjä Partiomajayhdistys Kanerva ry:n vuosikokoukseen.
- Lionsin talvirieha 3.3.: Kysytään Enteiltä, haluavatko hoitaa letunpaiston.
13.Kokouksen päättäminen
Jasmin Joenperä päätti kokouksen 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
________________________

________________________

Jasmin Joenperä, lpkj

Pertti Palo, sihteeri

