TUULEN SUKUSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika

Sunnuntai 27.5.2012

Paikka

Silja Galaxy

Läsnä

17 suvun jäsentä

1.Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Sukuseuran puheenjohtaja Raimo Tuuli avasi kokouksen klo 11.00 ,
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja totesi samalla kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Tuuli ja sihteeriksi Martti Tuuli
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialistaksi seuraava:
-Viralliset asiat
-Seuran kotisivu

4. Vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus.

5. Vuoden 2011 tilikertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Puheenjohtaja Raimo Tuuli ja rahastonhoitaja Eva Tuuli esittelivät tilikertomuksen ja
luettiin tilintarkastajien lausunto, joka hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus
tilivelvollisille.Todettiin, että unohtuneita jäsenmaksuja on nyt maksettu kietokirjeen
kohteliaan huomautuksen jälkeen.

6. Päätös jäsenmaksun suuruudesta
Päätettiin vuoden 2012 jäsenmaksun suuruudeksi 20 € perheen ensimmäiselle jäsenelle
ja muille samassa taloudessa asuville ja opiskelijoille 15 €.Nuorisojäsenet (alle 18 v)
eivät maksa jäsenmaksua.

7. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2012
Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Tuuli ja Martti Tuuli

8. Sukuseuran hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Sama hallituksen kokoonpano valittiin uudelleen.
Sukuseuralle annettiin tehtäväksi miettiä nuorennusleikkaus hallitukseen.
9. Seuran kotisivu.
Martti Tuuli esitteli seuran kotisivua sekä esitti toivomuksen että hänelle voi lähettää
materiaalia kotisivulle laittamista varten joko sähköpostilla tai postitse.
Tekstin lisäksi voi lähettää kuvia digitaalisena tai valokuvina. Martti voi skannata tekstiä
tai kuvia ja yhdistellä aineiston (kuten hienosti sanotaan taittaa).
Hän toivoo myös ideoita miten kotisivua piristetään ja stailataan.
Jos juttuja ei tule, niin kotisivumme näivettyy eikä kukaan viitsi käydä katsomassa onko
mitään uutta tapahtunut. Näin on käynyt monen sukuseuran osalta..

10. Sukukirjan ja sukutuotteiden myynti.

Kokouksessa oli myynnissä sukukirjoja ja viirejä.
Todettiin että Kotisivulla on avattu Tuuli Shop sivu, jossa esitellään myynnissä olevat
sukutuotteet.
11. Muuta
Seuran puheenjohtajalle on avattu sähköpostiosoite:

puheenjohtaja@tuulensukuseura.fi
sekä kotisivun hoitajalle
webmaster@tuulensukuseura.fi
Markku keskusteli Tuulisuvun identeetistä.
Tämän jälkeen Sauli esitti sukulaulun.
Janet ja Sauli esittivät lauluja...
Janet esitteli kankaanvärjäystä ja tekemiään töitä
12. Raimo päätti kokouksen virallisen osuuden.

