Ylä-Savon Auvisten sukuseura ry.

VUOSI KOKOU KSEN POYTAKI RJA
Aika: 23.7 .201 6 klo 12.45
Paikka: Runni, lisalmi
1S Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Auvinen avasi kokouksen klo 13.04.

25 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa,

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Pasi Auvinen, sihteeriksi Anni
Kainulainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sinikka Auvinen
ja Eila Auvinen.

3$ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu
on ollut ajoissa Avviisissa, nettisivuilla sekä Savon Sanomissa ja PielavesiKeiteleessä.

45 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: kohdasta

I

poistetaan ehdotus.

(tuloslaskelma ja tase vuosilta 2014
toimintakertomus (liite 1) ja toiminnantarkastajien lausunto

55 Esitetään seuran tilinpäätös

Puheenjohtaja Heikki Auvinen

käy

suullisesti

ja

20151,

p

toim i ntakertomu ksen pääkohdat.

Vuosi oli alijäämäinen sukukirjan teosta johtuen, mutta jäämä jäi odotettua
pienemmäksi. Kirjan tekoon varattuja varoja on jäänyt ylikin. Kirjan
tekemisestä huolimatta yhdistyksen talous on vakaalla mallilla.

Ylä-Savon Auvisten sukuseura ry.
Yhdistyksen jäsenmäärä pysyy suurin piirtein tasassa, sillä uusien jäsenten ja
luonnollisen poistuman määrä on kutakuinkin sama.
Pasi Auvinen käy suullisesti läpi toiminnantarkastajien kertomuksen.

6$ Päätetään ti I i n päätökse n vahvistam isesta ja vastu uvapauden myöntäm isestä ti lija vastuuvelvoll isille.
Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös ja tili- ja vastuuvelvollisille myönnetään
vastuuvapaus.

7$ Päätetään toimintasuunnitelma (liite 2), tulo- ja menoarvio (liite 3) sekä liittymisja jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle

Päätösesitys: Hallitus esittää,

että liittymis-

ja

jäsenmaksut pidetään

entisellään. Varsinainen jäsen 15 euroa ja perhejäsen 5 euroa.

Päätös: Hyväksytään liitteen 2 mukainen toimintasuunnitelma ja liitteen 3
mukainen tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksut pysytetään entisellään.
Sukutapaamisia pidetään edelleen vuosittain. Tarvittaessa järjestetään
ylimääräisiä tapaam isia.
Jäsenmäärän lisääminen tapahtuu pitkälti verkkosivujen kautta, mutta jäseniä
rohkaistaan mainostamaan yhdistystä lähipiirilleen. Verkkosivuja ja Facebookprofiilia ylläpidetään ja kehitetään.

Avviisi julkaistaan edelleen kerran vuodessa. Jäsenistöltä

pyydetään

juttuvinkkejä kiinnostavista aiheista.

Yhdistyksen jäsenten sukulaisuutta Etelä-Savon

Auvisiin

pyritään

selvittämään.
8$ Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

Sukuseuraan valittiin puheenjohtajaksi Heikki Auvinen, varapuheenjohtajaksi
Anni Kainulainen, jäseniksi Pirjo Marttila (rahastonhoitaja), Sinikka Auvinen,
Marjatta Hänninen, Pirjo Hirvonen ja Eeva-Leena Kainulainen.
9 $ Käsitellään muut asiat
Esille ei tullut muita käsiteltäviä asioita.

Ylä-Savon Auvistcn sukuseura ry.

10 S Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varamiehet
Paavo Leppänen ja Aune Elolampi valitaan toiminnantarkastajiksija heidän
varamiehikseen Sari Auvinen ja Maija Auvinen.

11 $ Kokouksen päättäminen
Pasi Auvinen päätti kokouksen 13.52.
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