Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2015. Pöytäkirja
Aika

8.2.2015 klo 12.30

Paikka

Satu Koski - Lammin koti, Jalasjärvi

Läsnä

Ari Mikkilä
Markku Tuunainen
Olavi Hyvönen
Kirsi Kirves
Reino Tuunainen
Satu Koski - Lammi

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja

1. Kokouksen avaus
Ari Mikkilä avasi kokouksen.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja toimi Ari Mikkilä ja sihteerinä Olavi Hyvönen. Pöytäkirja tarkastetaan
sitten kun sihteeri lähettää sen sähköpostina kullekin jäsenelle.
Jos pöytäkirjaan ei ole huomautettavaa, pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitetaan
seuraavassa kokouksessa.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen
Sihteeri luki 11.10.2014 Orvokki ja Olavi Hyvösellä Tampereella pidetyn kokouksen
pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
5. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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6. Vuoden 2016 sukukokouksen järjestäminen, paikka ja ajankohta.
Sukukokous päätettiin pitää heinäkuussa 2016. Parhaaksi paikaksi katsottiin Jalasjärven
seutu, jossa olisi tarjolla useampikin paikka. Hallitus tutustui esitteisiin. Satu ja Reino
valtuutettiin lisäselvityksiä tekemään, jotta paikka voitaisiin pikaisesti varata.

7. Taloustilanne
- Saldo oli 323,18 € viime vuoden lopussa 31.12.2014.
- Hallitus hyväksyi Tuunaisen sukuseuran vuoden 2014 kirjanpidon ja allekirjoitti sen.
- Rahastonhoitajan vaihto kohdistetaan siten, ettei siinä tule katkosta. Tieto pankista.
Tällöin Kirsi Kirves hoitaa rahastonhoitajana talouden ja Pauli Tuunainen
sukukokouksen valinnan mukaisesti on toiminnantarkastajana.
- Jäsenmaksukirjeet lähetetään siten, että keväällä Kirsi laittaa ne Facebook
muistutuksena ja sihteeri sähköpostina kaikille jäsenille.
8. Sukuseuran pöytästandaareja on hankittu 10 kpl. Tuotteita tuodaan esille suvun
tapaamisissa ja Kirsi tekee kuvaesitteen niistä. Tuotteita pyritään tilaamaan useampi
kappale kerralla. Standaarin hinnaksi sovittiin 50 € + toimitusmaksu.
Pj. Ari Mikkilä ja Kirsi Kirves oli käynyt luovuttamassa pöytästandaari n:ro 6
omistuslaatalla Sinikka Tuunaiselle hänen kotonaan. Standaari annettiin hänen
ansiokkaasta työstään tutkiessaan Tuunaisen suvun historian vaiheita. Lisäksi hän kävi
pitämässä asiasta luennon sukukokouksessa ja antoi materiaalia suvulle luettavaksi.
Hallitus päätti antaa seuraavan pöytästandaarin n:ro 7 omistuslaatalla Pauli
Tuunaiselle. Hän on tehnyt ja tekee edelleen aktiivisesti työtä sukuseuralle. Nyt
toiminnantarkastajana.
9. Muut esille tulevat asiat
Jaakkiman Sanomat järjestää Karjalan matkoja, myös ensi kesänä.
Asiasta tiedotetaan suvun sivuilla ja kiinnostuneet voivat tätä kautta osallistua niihin.
2015 heinäkuussa sukuseura yrittää järjestää vapaamuotoisen kesäleirityyppisen
tapaamisen. Kirsi Kirves ottaa selvää paikasta miten se onnistuisi.
10. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja ajankohta
Seuraava sukuseuran hallituksen kokous Palojoella Kirsi Kirveen kotona 2015 syksyllä.
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 14.01, siirryttiin loppukahville ja kiiteltiin Satua hyvästä ruoka- ja
kahvitarjoiluista.

Asian vakuudeksi:

__________________

_________________

Puheenjohtaja Ari Mikkilä

Olavi Hyvönen sihteeri
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