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Vilkosenmäen Rusien sukuseuran hallitus kutsuu koolle varsinaisen sukukokouksen
Aika

Lauantai 17.4.2010 klo 11-19

Paikka

Turun Moottorivenekerho ry:n kerhorakennus Kipparimaja osoitteessa
Hietalantie 7, 20100 TURKU
Paikka sijaitsee Ruissalon saaressa, aivan lähellä saaren päässä sijaitsevaa Ruissalon hotellia.

Kutsu koskee sekä sukuseuran rekisteröityneitä jäseniä että myös kaikkia muita sukulaisia ja asiasta
kiinnostuneita. Kutsukaa asiasta kiinnostuneita mukaan ja ilmoittakaa heidän osallistumisestaan.
Sukuseuran sääntöjen mukaan seuran asioista päätettäessä äänioikeus valinnoissa voi olla rajattu jäseniin. Asiasta
tarkemmin kokouksessa
Kokouksen asialista
1.

Kokouksen avaus;

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

4.

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5.

Hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

6.

Sukuseuran hallituksen katsaus seuran toimintaan ja hallintoon;

7.

Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten
sukukokousten väliseltä ajalta;

8.

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

9.

Sukuseuran rekisteröityminen on rauennut. Päätetään sukuseuran toiminnan organisoinnin
mahdollisista muutoksista.

10. Päätetään sukuseuran jäsenmaksujen maksutavoista
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle

kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle
kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle
ajanjaksolle;
12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä;
13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Vilkosenmäen Rusien sukuseura

Kokouskutsu

2(2)

Varsinaisen kokousohjelman ja sukulaisten tapaamisen lisäksi on mahdollisuus tutustua suvun
vanhoihin valokuviin, jotka Ari Rusi on skannannut vanhoista paperikuvista. Kuvia on myös
mahdollista tilata itselleen CD-levylle tallennettuna.
Tilaisuudessa on mukana myös kesällä 1990 kotiseutumatkalta kuvattu video, joka on siirretty
helposti monistettavaan muotoon DVD –levylle.
Sukukokouksen osallistujia pyydetään ottamaan mukaan kaikki sellainen suvun historiaan ja
muistoihin liittyvä materiaali, jonka uskotaan kiinnostavan myös muita suvun jäseniä.
Kokoukseen on järjestetty ruokailu. Ruokailu on järjestetty ulkopuolisen ateriapalvelun kautta ja
ruokailusta peritään kokouksessa 15€ suuruinen ruokailumaksu (alle 12 –vuotiaat veloituksetta).
Jotta ruokailuun osataan varautua oikein, pyydetään kokousilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittamaan mikäli osallistuja EI halua ruokailla kokouksessa. Pyrimme järjestämään myös
kasvisruokavaihtoehdon niille, jotka ilmoittavat asiasta ilmoittautumisen yhteydessä.
Kokouksen yhteydessä järjestetään mahdollisuus vierailla Turun Yliopiston kasvitieteelliseen
puutarhaan Ruissalossa ja vaihtoehtoisesti tutustua Ruissalon luontoon ja pitsihuviloihin
kävelyretkellä.

Ilmoittautumiset pyydetään ruokajärjestelyistä johtuen tekemään mieluiten 30.3.2010 mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot (mieluiten sähköpostitse tai puhelimella ilta-aikaan):
Olli Rusi
olli@yksityinen.net
0400-522895
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