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Läsnä

Erillinen nimilista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leni Knutar toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Pesonen, sihteeriksi Liisa Anttalainen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Maire Peltonen ja Pirkko Peltonen, jotka
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Sukukokous on
kutsuttu koolle vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille
postitetulla kirjeellä. Lisäksi on ollut ilmoitukset Karjala –lehdessä sekä
Suvannon Seutu –lehdessä.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Leni Knutar esitteli tilinpäätöksen, Liisa Anttalainen luki
vuosikertomuksen ja Ilmi Pesonen luki tilintarkastajien lausunnon.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Liisa Anttalainen luki toimintasuunnitelman kaudelle 2011–2012, Leni
Knutar esitteli tulo- ja menoarvion.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma, johon toivottiin lisäyksenä valokuvaarkiston kehittämistä. Ja jo olemassa olevien kuviin selvitykset keitä
kuvissa esiintyy. Lisäksi ehdotettiin, että paperilla oleva leikekirja
vietäisiin myös seuran verkkosivuille.
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio.
Jäsenmaksu säilytetään 10 eurossa edellisen kokouksen päätöksellä.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2)
varajäsentä.
Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Leni Knutar. Hallituksen jäseniksi
valittiin Liisa Anttalainen, Topi Mellanen, Aila Müller, Jyrki Peltonen,
Pirkko Peltonen, Taina Saarinen sekä varajäseniksi Toini Lemmetti ja
Matti Vähämäki.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuomo Lekkerimäki ja
varatoiminnantarkastajaksi Mirja Nevala.
10. Käsitellään muut käsiteltäväksi esitetyt asiat.
Hallitukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.
Puheenjohtaja Leni Knutar esitti ajatuksen sukuseuran kunniajäsenistä,
joiksi nimetään 80 v täyttäneet tai Metsäpirtissä syntyneet. Tämä
ehdotus tuodaan vuoden 2012 sukukokouksen päätettäväksi.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25
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