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Lehikoisten sukuseura, vuosikokous 13.7.2013, Juuka, Liikuntatalo klo 15

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen avasi kokouksen.

2§

Kokouksen virkailijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Lehikoinen.
Sihteeriksi valittiin Päivi Ronkainen.
Pöytäkirjantarkastajiksi /ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Lehikoinen ja Raimo
Pohjoranta.

3§

Todetaan läsnäolijat
Kokouksessa todettiin olevan läsnä noin sata henkeä.

4§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§

Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

6§

Toiminta- ja tilikertomus 2010-2012
Urpo
Lehikoinen
esitteli
sukuseuran
toimintaja
tilikertomuksen.
Toimintakertomuksen mukaan sukuseura rekisteröitiin 3/2011 ja sukuseurassa on
keskimäärin 80 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä vuosittain. Seuralla on oma internetsivu lehikoiset.fi ja facebook-sivustolla on Lehikoisilla oma profiili. Vuonna 2012
tehtiin kesäretki. Sukututkimusta on tehty eteenpäin ja suunniteltu mahdollista suvun
vaakunaa. Tilikertomuksen mukaan seuran talous oli ylijäämäinen.
Toiminta- ja tilikertomus hyväksyttiin.

7§

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Päätettiin, että tilintarkastajien
lausunnot (2kpl) laitetaan pöytäkirjan liitteeksi.
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8§

Sukuseuran sääntöjen hyväksyminen
Sukuseuran säännöt hyväksyttiin sellaisenaan ja sukuseuran hallitukselle annettiin
valtuudet muuttaa sääntöjä, jos rekisteriviranomainen sitä vaatii.

9§

Sukuseuran jäsenmaksun suuruus 2014-2016
Jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena eli 15 euroa/vuosi.

10§

Talous- ja toimintasuunnitelma 2014-2016
Taloussuunnitelma:
menot:

jäsenmaksutulot

3000,00 €

tiedotus- ja kotisivut

1000,00 €

sukututkimus

500,00 €

sukuretket

250.00 €

sukujuhla ja –kokous

500,00 €

hallinto

750,00 €

Toimintasuunnitelma:
-

kerätä muistitietoa ja edistää sukututkimusta
hoitaa yhteydenpitoa ja tiedotustoimintaa suvun jäseniin
ylläpitää kotisivuja, suvun osoitetietoja ja jäsenrekisteriä
edistää jäsenhankintaa
ottaa huomioon jäsenistöltä tulevat toivomukset
painopiste sukutietouden keräämisen tehostamisessa
aikaansaamisessa
järjestää sukuretkiä
järjestää sukujuhlan ja -kokouksen kesä-syyskuussa 2016

ja

sukuvaakunan

Talous- ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11§

Hallituksen jäsenten kulukorvaukset
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kulukorvauksena kokousmatkakuluista 22
senttiä/kilometri.
Päätettiin, että hallituksen jäsenten velvollisuus maksaa sukuseuran jäsenmaksu on
vapaaehtoinen.

12§

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
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Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Mänty Ahmovaarasta ja varapuheenjohtajaksi Urpo
Lehikoinen Juvalta.

13§

Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi valittiin Markku Lehikoinen Polvijärveltä, Juhani Lehikoinen
Juuasta, Taisto Lehikoinen Lieksasta, Keijo Lehikoinen Joensuusta, Olli Lehikoinen
Lieksasta ja Päivi Ronkainen Polvijärveltä.

14§

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Esko Parikka Juuasta ja Sulo Karhu Nurmeksesta.
Varatilintarkastajiksi valittiin Martti ja Anneli Lehikoinen Järvenpäästä.

15§

Keskustelu sukuseuran tulevasta toiminnasta
Keskustelua sukuseuran vaakunan tai vaihtoehtoisesti viirin tai standaariin
suunnittelusta ja hankkimisesta. Tuleva hallitus jatkaa asian eteenpäin suunnittelua ja
informoi jäsenistöä asiasta.
Kokemusten keräyslomakkeen käyttöä ja palautteen antamista toiminnasta toivottiin
aktiivisemmaksi.
Sukuseuran hallitus esittäytyi kokousväelle.

16§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen päätti kokouksen klo 17.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Kauko Lehikoinen

Päivi Ronkainen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Martti Lehikoinen

Raimo Pohjoranta

