HÄMEENKYRÖN POUSSAN SUKUSEURA HALLITUS 2012-2015

Hallituksen kokous 3/2015
Aika:
Paikka:

Osallistujat:

lauantai 11.7.2015 klo 12:00
Tampere, Vertaistukikeskus
Mustalahdenkatu 19
Poussa Paavo, puheenjohtaja
Löytty Kirsti
Sunila Riina
Suni Esko
Kristeri Risto
Miettinen Heikki
Mustajärvi Matti
Riihioja Jorma
Lehmus Ilkka

1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen.
Paavo avasi kokouksen klo 12:05 ja totesi läsnäolijat

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

4

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Pöytäkirja hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä kohtaan 7 ;

”Kirjojen myyntihinnat löytyy sukukokouksessa. Entiset tarinakirjat myydään vanhalla
hinnalla, mutta vanha matrikkeli myydään kaikille 10 eurolla.”
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Sukukokous 2015
-

työryhmä kokoontunut kahdesti. Kokouskutsu ohjelmineen on postitettu ja viety
kotisivuille.
toimikunnan työt ja työnjako
o tähkät pöytiin Matti
o pöytien laitto ja liinoittaminen perjantaina
o toimikunta menee paikalla jo perjantain klo 18.00
o Paavo hoitaa koivut ja on tilannut sankarihaudan seppeleen ”Sukumme
sankarivainajien muistoa kunnioittaen Hämeenkyrön Poussan sukuseura”
o Paavo on sopinut äänentoistojärjestelmän
o Matti juontaa
o Riina laatinut listan, jolla kerätään osallistujien osoite tiedot
o Paavo hoitaa perinnejuoman (sahti) ja hankkii kertakäyttö mukit
o ruokailu 15 € henkeä kohti, kiusaus ja salaatti
o somistus ja jälkisiivous sovitaan paikan päällä
o ilmoittautumisen, kirjojen myynnin yms. hoitajat sovittu Matti, Risto ja Riina hoitaa
o lipun noston hoitaa Paavo ja Esko
o ilmoituksen Hämeenkyrön sanomiin tai Oivaan hoitaa paavo

Ilmoittautuneita noin 60 henkilöä 10.7 tilanne ja kokonaisuus tulee olemaan mahdollisesti 100
henkeä.
Kokoukseen liittyvää
Anne Liimola toimii kokouksen puheenjohtajana
Pöytäkirjan tarkastajiksi pyydetään helposti tavoiteltavat henkilöt.
Riina ehdottaa uutta hallitusta ja puheenjohtajaa sekä varapuheenjohtajaa
Kirsti eroaa hallituksesta ja tilalle ehdotetaan Leena-Maija Pispaa

7

Tarinatiimin asiat
Tarinatiimi esittelee uuden kirja sukukokouksessa Kirstin johdolla

8

Muut esille tulevat asiat
Esteri Wilhemiinan kapio ryijy ja silkkejä on esillä sukukokouksen yhteydessä.
Mahdollisesti viirin aiheena oleva hopeapikari on myös nähtävänä.
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Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
-

Paavo Poussa
puheenjohtaja

seuraava kokous pidetään 12.9.2015 klo 12:00 Vertaiseskuksessa
Tampereella
Paavo päätti kokouksen klo 13:25

Ilkka Lehmus
sihteeri

