Lehikoisten sukuseura ry

Pöytäkirja

Hallituksen skype-kokous 10.10.2011 klo 17.00
Läsnä

Kauko Lehikoinen, puheenjohtaja
Päivi Mänty, varapuheenjohtaja
Markku Lehikoinen, taloudenhoitaja
Juhani Lehikoinen, hallituksen jäsen
Mauri Lehikoinen, hallituksen jäsen

Poissa

Taisto Lehikoinen, hallituksen jäsen
Toini Lehikoinen, sihteeri
Urpo Lehikoinen, kirjanpitäjä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen avasi kokouksen.
Valittiin pöytäkirjan pitäjäksi Mauri Lehikoinen
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen.
Puheenjohtaja lähetti kokouskutsun skype-kokouksen pitämiseksi
sähköpostilla 6.10.2011. Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Lehikoinen ja Juhani Lehikoinen
4. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
5. Ilmoitusasiat
- 25.7.2011 Lehikoisten pesis-tapahtumaan Juuassa osallistui 13 suvun jäsentä.
- 31.3.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut päätöksen poikkeusluvasta
puheenjohtajan oikeudesta toimia sukuseuran puheenjohtajana ulkomailla oleskelun
aikana sekä päätöksen sukuseuran rekisteröinnistä ja yhdistyksen rekisteriote.
6. Sukuvaakuna -/sukulogo -/sukupuu
Keskusteltiin sukuvaakunan tarpeellisuudesta ja päätettiin pyytää jäsenistöltä ideoita
vaakunan aiheeksi maaliskuun 2012 kokoukseen mennessä. Vaakunan tulee täyttää
heraldiikan lait. Mauri antaa asiasta lisätietoja ja ottaa vastaan ehdotukset jotka laittaa
edelleen jakeluun muille hallituksen jäsenille. Palataan asiaan maaliskuun 2012
kokouksessa.

7. Sukuretken järjestäminen 2012
Nunnauunin tehdaslaitos on kesälomalla juhannuksesta 2012 eteenpäin heinäkuun
lopulle. Jos halutaan pitää 7.7. päivämäärästä kiinni niin kokoontuminen tulisi aloittaa
Kivikeskuksesta Nunnauunin sijaan.
Retkelle osallistujien tulee jättää henkilöautonsa Nunnanlahteen josta matkataan
yhteiskuljetuksella Kosulaan. Retkelle osallistujilta peritään osallistumismaksu joka
pitää sisällään kahvituksen, linja-autokyydin ja Kosulan perimän pääsymaksun. Päivi
ja Juhani jatkavat retken järjestelyjä ja tuovat valmiin esityksen maaliskuun 2012
kokoukselle.
8. Hallituksen ja sukututkijoiden yhteispalaverin järjestäminen
Päätettiin järjestää hallituksen ja sukututkijoiden yhteiskokous Kopravaaran kurssi- ja
leirikeskus Future Freetimessa (ent. Kopravaaran koulu) sukuretkipäivänä 2012
Kosulassa käynnin jälkeen. Sukuseura maksaa kokouspaikan vuokran ja tarvittavan
tarjoilun. Päivi hoitaa kokoustilan varauksen, kun retkipäivä varmistuu.
9. Jäsentilanne, jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksun on maksanut 71 suvun jäsentä ja tilillä on rahaa 1204 euroa.
Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta ja todettiin että jäsenmaksun suuruus on
sukukokouksen päätösvalassa oleva asia, siihen on mahdollista tehdä muutoksia 2013
pidettävässä sukukokouksessa.
10. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous skype-kokouksena maaliskuun 2012 alkupuolella.
Puheenjohtaja ilmoittaa kokousajan helmikuussa 2012.
11 Muut asiat
Aiemman päätöksen mukaan seuraava sukukokous on Ellin-päivää edeltävänä päivänä
ja näillä näkymillä se olisi 13.7.2013.
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.55

____________________________________
Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen

__________________________________
Sihteeri Mauri Lehikoinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________________________
Markku Lehikoinen

___________________________________
Juhani Lehikoinen

