NASTAPARTIO RY
HALLITUS
Hallituksen kokous 8/2019
Paikka: Partiotoimisto
Aika: 5.10.2019 kello 16

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- Paikalla:
o Juha Istukaissaari, puheenjohtaja
o Henna Pohja
o Julia Bergdahl (skypen välityksellä)
o Karoliina Istukaissaari, sihteeri
o Jani Varjonen
o Jani Vestola
o Nea Rintala
o Kai Tammela
o Tiina Nousiainen

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
o Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen
o Hyväksyttiin edellisen kokouksen päiväkirja

5. Toiminnan tilanne (nastat)
- Ei mainittavaa.
6. Talousarvion käsittely ja hyväksyminen vuosikokoukselle
esitettäväksi
- Talousnasta esitteli talousarvion (liite 1)
o Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi
vuosikokoukselle.
7. Toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
vuosikokoukselle esitettäväksi
- Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (liite 2)
- Mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi tarkennettiin
o Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi
vuosikokokoukselle edellämainituin muutoksin.

8. Lippukunnan syyskokous
o Päätettiin kutsua syyskokous koolle 24.11 klo 16.00

9. Itsenäisyyspäivän ohjelma
- Aamun juhla
o Kirkko, sankarihautausmaa ja juhla
o Nastapartiosta tarvitaan todennäköisesti
henkilö/henkilöitä juhlaan
- Kynttiläkulkue
o Tekijät
 Juha Kysyy Korpulta tekeekö ikipartio
10.

Toimiston tietokone
- Nykyinen tietokone on tiensä päässä.
- Tarvitaanko toimistolla tietokonetta
o Päätettiin ettei tietokonetta hankita

11.

Ansiomerkkivastava
- Kuksassa on uusi pesti, ansiomerkkivastaava.
Ansiomerkkivastaavalla on oikeus tarkastella lippukunnan
jäseniä ja lisätä lippukuntatason ansiomerkkejä
- Päätetään, kuka pestataan ko. tehtävään
o Päätettiin että ansiomerkki vastaava valitaan
vuosittain johtokolmikosta. Tänä vuonna Julia
Bergdahl

12. Avustukset
Koiranpentujen seikkailijakilpailu anomus (liite 3)
o Päätettiin avustaa anomuksen mukaisesti
Kameljonttien ja Pandojen Lysti- sudenpentutapahtuma
anomus (liitteet 4 ja 5)
o Päätettiin että Nastapartio maksaa pentuemaksun
(30€) ja matkakulut, ryhmä maksaa itse
sudenpentujen ja saattajien maksut
Antti ja Mari Palosuon Akela-kurssi anomus (liite 6)
o Päätettiin avustaa kurssimaksu ja matkakorvaukset
avustuksen mukaisesti
13.

Muut asiat
- Syyskokouskutsun tekeminen; Kaitsu on tehnyt
- Seuraava kokous- Ennen syyskokousta, puheenjohtaja
tekee kutsun.
- 24.11 tapahtumat
o Johtis ja Pikkujoulut; Henna ja Karoliina suunnittelee
o Syyskokous klo 16
o Näiden tekijät ja tiedottaminen;
 Kaitsu tekee mainokset
 Henna ja Karoliina suunnittelee johtiksen ja
pikkujoulut
- Kesän 2020 leiri
o hakemus Naumin alueesta tehty ja toimitettu
kaupungille
o Leirin johtajan haku laitetaan vireille
o ensi vuoden toimintakalenteri

 Luomaniemen varaukset
14-16.2.2020 (su-se leiri) ja 27-29.3.2020
(ea, pelastautuminen)
sekä syksylle 2-4.10 (lippukuntaleiri) ja
13-15.11.2020 (sudarit ja pre rok)
 Kakkukisa ja partiomessu 26.4.2020
klo 14 kakkukisa
klo 16 Partiomessu
Kakkujen maistelu

14.

Kokouksen päättäminen
o Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43

______________________ ________________________
Juha istukaissaari
puheenjohtaja

Karoliina Istukaissaari
sihteeri

