MUTASEN SUKUSEURA RY

PÖYTÄKIRJA

MUTASTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
Aika

29.7.2006

Paikka

Piispala, Kannonkoski

Läsnä

58 sukuseuran jäsentä ja heidän perheenjäsentään

1§

Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Arvo Mutanen avasi kokouksen klo 14.00.

2§

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Laitinen ja sihteeriksi Minna Vepsäläinen.

3§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Halonen ja Paula Halonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan Arvo Mutasen ilmoituksen mukaan kokouskutsuna lähetettiin 300 kirjettä. Lisäksi kokouskutsu oli esillä sukuseuran nettisivuilla
ja sanomalehti Karjalaisessa muutama viikko ennen kokouksen ajankohtaa. Kokous
todettiin siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista liitteenä 1.

5§

Toimintakertomuksen hyväksyminen
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen,
joka hyväksyttiin. Toimintakertomus julkaistaan myöhemmin myös seuran nettisivuilla. Toimintakertomus liitteenä 2.

6§

Edellisen kauden 1.7.2005—30.6.2006 tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen
Edellisen kauden 1.7.2005 – 30.6.2006 tilit ja tilintarkastuskertomuksen esitteli sukuseuran hallituksen puheenjohtaja. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja
toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus. Tilintarkastajien lausunto liitteenä 3.

7§

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Hallituksen puheenjohtaja esitteli seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä 4.

8§

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ermo Mutasen esityksestä Arvo Mutanen.

9§

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenyydestä erovuorossa olevat
- Arvo Mutanen valittiin uudelleen tultuaan valituksi puheenjohtajaksi

-

Ermo Mutanen valittiin uudelleen
Martti Mutanen valittiin uudelleen
Esko Mutasen tilalle valittiin Hannu Laitinen

10 §

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Hilkka Mutasen ehdotuksesta uudelleen Raija
Lasarow ja Anja Gröhn sekä varatilintarkastajiksi Terho Mutanen ja Senja Mutanen.

11 §

Jäsenmaksusta päättäminen
Jäsenmaksuksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaan 10 euroa. Suositellaan, että
perheen pään lisäksi muutkin perheenjäsenet mahdollisuuksien mukaan maksavat jäsenmaksun, jolloin seuran taloutta saadaan kohennetuksi.

12 §

Muut asiat
Seuraava sukukokous suunnitellaan pidettäväksi Lomakeskus Huhmarissa elokuun 1.
tai 2. viikonloppuna vuonna 2008. Hallitus valitsee tarkemman ajankohdan ja tiedottaa
sitä.

13 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Arvo Mutanen
puheenjohtaja

Hannu Laitinen
kokouksen puheenjohtaja

Minna Vepsäläinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jouni Halonen

Paula Halonen

