SIPPOSTEN SUKUSEURA RY

SUKUKIRJE v. 2018
24.6.2018

Arvoisat Sipposten sukuseuran jäsenet
Keskikesää jo juhlittu, saapas nähdä yllättääkö loppukesä säiden
puolesta kuten alkukesä on tehnyt.
Viimevuosi oli sukuseuramme 32-toimintavuosi. Sukutapaaminen
pidettiin Lahden Upseerikerholla. Kivasti saatiin jälleen sukua
kokoon. Päivän kuluessa päästiin tutustumaan Sotilaslääketieteen
musoon ja muuten aika menikin joutuisasti kuulumisia vaihdellessa
jne.

Sukukous

Lauantaina 8.9.2018 Hotelli Keurusselällä Keuruulla
Kuluvana vuonna olisi jälleen vuorossa Sukuseuran sääntöjen
mukainen joka 3. vuosi pidettävä sukukokous. Paikaksi valitsimme
Hotelli Keurusselän Keuruulla.
Hotelli Keurusselkä
Keurusseläntie 134
42700 KEURUU

Ohjelma:

10.00 Aloitetaan tulokahvilla
11.00 Sukukokous (Käsiteltävät asiat kirjeessä alempana)
Mikäli virallisen kokouksen jälkeen jää aikaa ennen ruokailua niin
vapaata keskustelua ja kuulumisten vaihtoa.
14.00 Lounas runsaasta buffetpöydästä
15.00 Pidetään arpajaiset, mahdollisia muita ohjelmanumeroita /
puheenvuoroja jne.
17.00 Iltapäiväkahvit
Hinta 34 € / aikuinen, lapset 4–12v 17 € ja 0-4 v. 0 €. Sisältää
tulokahvin, lounaan sekä lähtökahvin. Sukuseura maksaa tilavuokran.

Ilmoitathan tulosi mielellään 17.8 mennessä allekirjoittaneelle,
muista ilmoittaa mahdollinen erityisruokavalio. Ohjelmaosuudessa
on mahdollista esiintyä tai pitää puheenvuoroja yms. kenen vain
joten jos halukkuutta niin ilmoita myös näistä toiveista niin
sisällytetään ne mukaan (toki paikanpäälläkin ilmoitetut
mahdutetaan mukaan ohjelmaan). Pidetään perinteen mukaan
arpajaiset sukuseuran tukemiseksi, joten ota mukaan leikkimielinen
lahja, käsityö tms.
Lisätietoa paikasta löytyy jos haluat etukäteen tutustua:
www.hotellikeurusselka.fi

Sukukouksessa käsiteltävät viralliset asiat:
1. sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta;
2. yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä
ajalta sekä tilintarkastajien lausunnot;
3. kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen sekä
tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja muille
tilivelvollisille;
4. jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 3 alkavaa
tilikautta varten;
5. toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistaminen 3
alkavaa toimikautta varten;
6. sukuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten (5) sekä kahden tilintarkastajan ja heidän
varamiestensä vaali 3 alkavaa toimikautta varten.

Myös muita asioita otetaan tarvittaessa käsittelyyn sääntöjen
puitteissa. Sukuseuran säännöt löytyvät:
www.sipposet.fi/saannot.php
Jäsenmaksut

Toimintakulumme katamme pääasiassa jäsenmaksutuloilla.
Jäsenmaksut ovat vuodelle 2018 ennallaan:
- Jäsen/perhe 12 €/vuosi
- Nuorilta ja opiskelijaperheiltä emme peri jäsenmaksua
- Valkjärven pitäjäseura 2,10 €/vuosi (jos haluat kannattaa
pitäjäseuran toimintaa sukuseuran kautta lisää 2,10 €
jäsenmaksusuoritukseesi)
Ilmoitathan mahdolliset muuttuneet yhteystietosi joko sähköisesti
kotisivuillamme www.sipposet.fi tai sähköpostilla / postilla
allekirjoittaneelle.

Yleistä

Sukukokouksessa siis valitaan jälleen sukuneuvosto
puheenjohtajistoneen seuraavalle kolmelle vuodelle. Itse lupauduin
edellisessä kokouksessa kokeilemaan miten aika riittää Sukuseuran
puheenjohajana toimimiseen. Nyt on todettava että ei ole riittänyt
siten miten sukuseuraamme pitäisi kehittää ja viedä eteenpäin.
Joten jos vähäänkään olet kiinnostunut ottamaan viestikapulan ja
lähtemään luotsaamaan sukuseuraamme seuraavalle toimikaudelle
niin otappa yhteyttä, voidaan hiukan valmistella asiaa jo ennen
kokousta.
Nähdään viimeistään syyskuussa Keuruulla!
Kesäisinterveisin
Mika Sipponen
Kiveläntie 17 C 10
42700 KEURUU
P. 050 566 5517
mika.tapani.sipponen@gmail.com

