Tuulen Sukuseura ry
Pöytäkirja sukukokouksesta 2013
Paikka: Baltic Princess, välillä Tukholma-Turku
Aika: 19.05.20013 klo 10.30-13.30
Läsnä: 24 seuran jäsentä (Liite 1.)
1. Kokouksen avaus.
Raimo Tuuli avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Tuuli sekä kohdan 9. jälkeen
puheenjohtajana jatkoi Martti Tuuli ja sihteeriksi valittiin Helena Tuuli.
3. Toimintakertomus.
Luettiin toimintakertomus vuodelta 2012.
4. Tilinpäätös 2012.
Raimo Tuuli selosti vuoden 2012 tilinpäätöksen. Se osoitti ylijäämää 941,99 €.
Taseen loppusummassa rahavarannot ovat 3294,76 € .
5. Tilintarkastajien lausunto.
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajat toteavat tilit
asianmukaisesti hoidetuiksi ja ehdottavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä.
Hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 2012
tileistä.
7. Jäsenmaksun suuruus.
Uudeksi jäsenmaksuksi sovittiin: 1. jäsen 20€, muut samassa taloudessa asuvat jäsenet 10€
kukin sekä päätettiin, että nuorisojäsenen maksuvapautta nostetaan 18sta 25 ikävuoteen.
8. Toiminnantarkastajat,
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2013 valittiin Ritva Tuuli ja Heli Silván.
9. Hallituksen jäsenet.
Raimo Tuuli ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta ja Martti Tuulta ehdotettiin uudeksi
puheenjohtajaksi ja ehdotus hyväksyttiin. Erovuorossa olivat Eeva Valkama ja Raimo Tuuli,
heidän tilalleen valittiin Orvokki Ketonen ja Markku Tuuli. Hallituksen kokoonpano: Eva Tuuli,
Sauli Tuuli, Sanna Tuuli, Martti Tuuli, Markku Tuuli ja Orvokki Ketonen.
10. Tuuli-Shop.
Tuuli-Shop myy Tuulen merkkituotteita, joita ovat sukukirjat ,viirit jne. Rainer totesi, että
hänellä on vielä kirjan vanhempaa painosta jäljellä ’laatikollinen’, keskusteltiin niiden
myynnistä ale-hintaan.
Kirjojen lisäksi myynnissä on T-paitoja, sukuviiriä ja sukustandaaria.

Keskusteltiin uusista tuotteista, kuten sukupinssi ja tuuliviiri
11. Seuran kotisivu ja Facebook.
Seuralla on kotisivu www.tuulensukuseura,fi, jonne voi toimittaa aineistoa, kuten
matkakertomuksia, merkkipäivätietoja, onnitteluja yms. Aineiston voi lähettää
martti.tuuli@gmail.com. Sukuseuralle on avattu testimielessä Facebook-sivu
https://www.facebook.com/tuulensukuseura , johon pyydettiin jäseniä tutustumaan.
12. TUULEN SUKUSEURAN r.y:n säännöt
Rainer Tuuli kertasi säännöt ja todettiin, että ne ovat lähetetty aikanaan jäsenille. Päätettiin, että
ne lisätään seuran kotisivulle kohtaan http://www.tuulensukuseura.fi/wordpress/?page_id=8
13. Kunniajäsenet.
Rainer Tuuli
Raimo Tuuli
14. Sukumatrikkeli
Sukumatrikkeli on lisätty Tuulen Sukuseuran sivulle. Raimo Tuuli pyysi kaikkia tarkistamaan ja
korjaamaan omat sekä perheensä tiedot sekä lähettämään korjaukset Martti Tuulelle.
15. Seuraava kokous
Keskusteltiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta. Kai Silván ehdotti kokouksen
ajankohdaksi huhtikuun loppua, mikä hyväksyttiin. Äänestyksen jälkeen päätettiin jatkaa
kokouksen pitämistä risteilyllä Turku-Tukholma-Turku. Vuoden 2014 risteily päätettiin tehdä
Viking Gracella.
16. Tansanian matka
Todettiin, että matka voidaan aikaisintaan järjestää v. 2015 ja ajankohdaksi ehdotettiin Suomen
syksyä. Päätettiin, että matkaa varten kerätään tietoja esim. matkustus- ja asumismahdollisuuksista sekä retkikohteista paikan päällä esim. safari, valtamerikalastus, valokuvaus...
Aineisto esitellään seuraavassa kokouksessa.

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Karinassa 23.5..2013
_____________________________
Martti Tuuli
Puheenjohtaja
+

___________________________
HelenaTuuli
Kokouksen sihteeri
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