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Kanta-Espoon Vihreät ry:n hallituksen kokous
Cafe Zava, Espoon keskus klo 18
Läsnä: Mikko Laakso (pj), Reeta Heino (vpj), Jani Helenius, Lasse Laukkanen, Milla Rosenlund ja Sari YliKoivisto sekä yhdistyksen jäsen Leena Aalto. Reeta ja Jani poistuivat kohdassa 10.
Poissa: Antti Brunni ja Teemu Leppänen.
1. Kokouksen avaaminen
- Puheenjohtaja Mikko avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen pj:n toimii Mikko ja sihteerinä Lasse.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
5.
-

-

Ajankohtaiset asiat
Espoon keskuksen kevätmarkkinat la 23.4. sujuivat hyvin.
Seuraava peli-ilta pidetään mahdollisesti la 28.4. Ehkä terassipeli-iltana.
Kevätretki Mankbyn kaivauksille la 14.5. ilmoitetulla aikataululla; klo 11.30 juna-asemalla, klo n.
12.00 kaivauksilla.
o Tarkempi osoite Kuninkaankartanontie 31.
o Osallistujia pyydetään tuomaan omat eväät, Kesvi järkkää juotavaa (vettä ja
sekamehua).
o Sääennuste lupaa sadetta; varusteista muistutettava tulijoita.
o Tilaisuuteen voi tuoda tuttavia, perheenjäseniä ym. Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.
18:lla ja 165N:llä pääsee asemalle.
o Voi tulla omalla kyydillä myös kaivauksille, vaikka kyseessä on kevätretki. Kaivausten
jälkeen voidaan vierailla Palolammella. Mikko tutustuu alueeseen etukäteen.
o Jani tuo juotavia, Reeta keksiä tms.
o Milla kirjoittaa tiedotteen tapahtumasta; laittaa Kesvin ja Esvin sähköpostilistoille sekä
tapahtumasivulle.
o Samana päivänä on Kauklahden kirjastolla kirppis ja lasikirppis.
Keskustelukerho pidettiin 27.4.
Lasse vastasi Vihreiden yhdistyskyselyyn.

6.
-

Esvin kuulumiset
Antti ei ole kertomassa Esvin kuulumisia.
Monikulttuurinen pesäpallopäivä 5.6.
Kesvi oli edustamassa Esvin kevätkokouksessa.

7. Yhdistyksen taloudellinen tilanne
- Antti oli laittanut viestiä, jonka mukaan pankki haluaa muuttaa tilin yritystiliksi. Tämä
todennäköisesti aiheuttaa tilinhoitokustannuksia. Tämän vuoksi kannattaa pyrkiä pitämään tili
nykyisellään.
- Hallitus valtuuttaa Antin tai tarvittaessa joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sopimaan
tiliasioista.
- Valtuutetaan Reeta hoitamaan yhdistyksen tiliasioita (mm. laskujen maksu) siihen saakka,
kunnes Antille saadaan tilinkäyttöoikeudet.
8. Yhdistyksen jäsentilanne
- Hyväksytään Leena Korhonen yhdistyksen jäseneksi.
- Jäseniä 53.
9. Kunnallisvaalit 2017
- Esvi on nimennyt ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaat.
- Kesvistä ehdokkaina ovat ainakin Reeta, Mikko, Jani, Antti, Susanna Rahkonen, Inka Hopsu, Hanna
Paatero, Marko Kivelä, Antti Kainulainen ja Teemu Leppänen.
- Reeta katsoo tarkemmin sen, ketkä kesviläiset ovat ehdokkaina, ja laittaa tiedon siitä Millalle, joka
liittää tiedon tiedotteisiin.
10. Puoluekokous
- Lahdessa 21.-22.5.
- Kesviä edustavat Reeta ja Mikko. Mikko kertoi siitä, mitä kokouksessa käsitellään.
11. Yhdistyksen viestintäasiat
- Nettisivujen hallituksen esittelyistä puuttuu seuraavaa: Reetan esittelyn päivittäminen, Sarilta
esittely sekä Antilta ja Teemulta sekä kuva että esittely. Lasse muistuttaa tästä.
- Kaksi pöytäkirjaa puuttuu; Sari päivittää.
- Lasse poistaa vanhan julkisen ryhmän ja laittaa muutoksesta vielä kertaalleen viestin.
- Kuukausitiedote tulossa.
12. Muut asiat
- Yhdistyksen jäsen, Camilla Lindy, otti yhteyttä ja kysyi, voisiko Kesvi maksaa osallistumismaksun (n.
39 euroa) Vihreä kuntavaikuttaja -kurssille. Päätimme maksaa osallistumismaksun.
13. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
- Valtuutamme puheenjohtajan kutsumaan kokouksen koolle tarvittaessa, viimeistään syksyllä.
14. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
Espoossa 9.5.2016
__________________________
Mikko Laakso
puheenjohtaja

__________________________
Lasse Laukkanen
sihteeri

