Kuolemajärven Inkisten sukuseuran vuosikokouspöytäkirja
28.6.2015 Ravintola Pohjakulma, Rymättylä
Läsnä oli 20 sukuseuran jäsentä.

1 § Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Kaarina Hannula avasi 23-vuotiskokouksen kello 13.15.
2 § Hiljainen hetki sukuseuran poisnukkuneiden jäsenten muistoa kunnioittaen ja kynttilöiden
sytyttäminen
Sirkiä Irja, kynttilän sytytti Sinikka Suominen
Heinonen Irja Helena o.s. Riski, kynttilän sytytti Marjo Vuorinen
Kankaanpää Yrjö, kynttilän sytytti Sinikka Suominen
Inkinen Ritva, kynttilän sytytti Sirkku Reko
Laulettiin virsi 146 Rauhan saivat pyhät Herran poisnukkuneiden muistolle.
3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Hannula, sihteeriksi kutsuttiin Sinikka Suominen ja
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hely Kiili ja Eila Tähtinen.
4 § Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2014 toimintakertomus hyväksyttiin ilman lisäyksiä ja poistoja (liitteenä).
5 § Vuoden 2014 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille
Seuran toiminnantarkastaja Sirkku Reko esitti vuoden 2014 tilit, jotka hyväksyttiin.
Hän luki myös tilintarkastajan lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin
tilivelvollisille. Tuloslaskelmat ja tilintarkastuskertomukset ovat liitteenä.
6 § Jäsenten valitseminen sukuseuran hallitukseen
Seuran hallituksen yhdeksästä jäsenestä on erovuorossa vuosittain kolme, jäsenten toimikauden ollessa
kolme kalenterivuotta. Valittavien hallituksen jäsenien toimikausi käsittää vuodet 2016 - 2018.
Erovuoroisia ovat tänä vuonna Päivi Inkinen, Osmo Kivikkoja ja Katariina Tommila. Heidät päätettiin
valita uudelleen.
7 § Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta
Toiminnantarkastajana on toiminut Sirkku Reko. Hänet valittiin uudelleen. Varalle valittiin Leena
Ylipohja.
8 § Jäsenmaksusta päättäminen
Jäsenmaksu on vuonna 2015 ollut 15 euroa ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa. Kannatusmaksu on
vapaaehtoinen, alle 18-vuotiaat lapsi- ja nuorisojäsenet ovat vapaajäseniä.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
9 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodelle 2016
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 (liitteenä) hyväksyttiin.
10 § Seuraavan sukujuhlan ja -kokouksen pitopaikasta päättäminen
Keskusteltiin vuoden 2016 sukujuhlan ja -kokouksen ajankohdasta ja pitopaikasta. Seuraava
vuosikokous ja sukujuhla päätettiin pitää Sauvossa sunnuntaina 3.7. klo 12.
11 § Muut esille tulevat asiat
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello klo 13.50.
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