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Hyvät Tuuli-suvun jäsenet - Hyvää vuoden 2017 jatkoa
Tämän vuoden sukukokous pidetään, kuten viime vuoden sukukokouksessa päätimme,
Naantalin kylpylässä lauantaina 4.3.2017 klo 12.00-17.00.
Kokouspaketti:

Yhteinen lounas seisovasta pöydästä (tarjolla klo 12.00-14.00)
Kokoustila käytössä klo 14.00-17.00
Kahvi/tee ja pieni kahvileipä kokoustilassa
Mahdollisuus sauna- ja allasosaston käyttöön klo 17.00 alkaen

Kokouspaketin hinnat: Lounas aikuiset 29€ ja lapset (4-12 v) 13€
Sauna ja uinti aikuiset 15 € ja lapset (4-12v) 8 €
Kokoustilan ja kahvituksen siellä maksaa sukuseura.
Tarvittaessa varataan Standard -tason huoneita halukkaille 4.-5.3.2017
Majoitushinnat:

74€ / henkilö / vuorokausi / 2-hengen huoneessa
129 € / henkilö / vuorokausi / 1-hengen huoneessa
Sukuseura varaa huoneen tarvittaessa ja asiakas maksaa sen pois lähtiessään.
Huoneen hinta sisältää: majoituksen, buffetaamiaisen, sauna- ja allasosaston vapaan käytön
ja vapaa-ajan ohjelmapalvelut.
Ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta viimeistään 31.1.2017. Ilmoita samalla, mikäli
haluat varata huoneen yöpymistä varten tai pelkän saunaosaston käytön.
Tuulen sukuseura ry
c/o Martti Tuuli
Taimentie 1 A 6
20760 Piispanristi
puh. 0400740612
tai sähköpostilla
martti.tuuli@gmail.com
Vuoden 2017 jäsen- ja kokousmaksut
Pyydämme Teitä maksamaan jäsenmaksunne seuran tilille oheisella tilisiirtolomakkeella
käyttäen viitenumeroa, joka samalla on myös teidän jäsennumeronne. Jäsenmaksun lisäksi
kokoukseen osallistuville lähetetään lasku kokouslounaasta. Sauna- ja allaosaston käyttäjät
tai majoituksen varaajat maksavat nämä palvelut itse hotellissa.

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
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Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
Jäsenmaksujen suuruus
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan tilintarkastajat ( toiminnantarkastajat)
Jäsenrekisteritietojen päivitys
DNA-testitilanne
Sukukirja
Sukukirjan uudempi painos on loppunut ja siksi ehdotetaan sukukokoukselle
päätettäväksi eri vaihtoehtoja uuden kirjan tilaamiseksi:
• Otetaan kirjasta uusi esim. 20 kappaleen lisäpainos, jonka hinnaksi tulee
465€.
• Otetaan kirjasta uusi painos, johon korjataan sukumatrikkelissa olevat
puutteet ja virheet.
• Otetaan kirjasta uusi painos ja sukumatrikkeli korvataan Hannu Seppisen
tekemällä sukututkimusmateriaalilla, jossa on 4270 sukutaulua. Tämä vaatii
Seppisen hyväksynnän sekä sen lisäksi suostumukset henkilötietojen
julkaisemiseksi.
• Tehdään kuvakirja, johon Vesa sekä Markku Tuuli keräävät kuvia.
Vaihtoehtoina ovat e-kirja tai perinteinen paperiversio.

13. Suvun tunnusten käyttöoikeus
14. Muut asiat
• Tuuli-shop
• Varojen hankinta
• Jäsenten aktivointi ja uusien hankinta
• Verotus
• Tallinnan matka
15. Kokouksen päättäminen
Markku Tuulen esitelmä ”Katsaus Christer Jöranssonin aikaan ja elämään".

Seuran hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleeksi vuosikokoukseen
Naantalin Kylpylään Matkailijantie 2, 21100 Naantali p. 0244550
Tuuli sukuseuran kotisivulle ja Facebookiin on tulossa myös tietoa kesäkuussa Tallinnaan
suuntautuvasta omakustanteisesta matkasta. Olemme pyytäneet tarjousta koskien
viikonloppua 10.-11.6.2017.

