Savo-Honkakosken sukuseura ry
Wrangin sukuseura ry
9.8.2022
Jäsentiedote
Hyvät sukulaiset!
Sukuseurojemme sääntöjen mukaan vuonna 2020 olisi pitänyt järjestää
vuosikokous. Tätä keväällä 2020 suunniteltiinkin. Vuosikokousta varten
oli tilat varattu Porista Ranta-kartanosta. Kuitenkin Covid-19 pandemia
aiheutti kokoontumiskiellon. Tämän vuoksi kokousta ei silloin voitu
järjestää. Sama oli tilanne vielä vuonna 2021. Myöskään sukuseurojen
hallitukset eivät fyysisesti kokoontuneet vuosina 2020 - 2021.
Tarvittavat päätökset hoidettiin sähköpostia käyttäen.
Kokoontumiskieltojen päätyttyä sukuseurojen hallitukset pitivät yhteisen
kokouksen 8.8.2022 ja päättivät järjestää yhteisen vuosikokouksen
Porissa ravintola Rantakartanon tiloissa 3.9.2022 klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. § mainitut asiat. Lisäksi käsitellään
kohdassa seitsemän hallitusten kokouksessaan yksimielisesti päättämä
ehdotus sukuseurojen yhdistämisestä, yksityiskohtaisemmat toimenpideehdotukset esityslistan jälkeen.
Vuosikokouksen 3.9.2022 esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien
lausunnot
vuosikokousten ajalta
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma eli sukuseurojen
yhdistäminen, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle
toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
muut jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
seuraavaksi toimikaudeksi (yhdistyslain muutoksen mukaisesti yksi
toiminnantarkastaja ja hänelle
varahenkilö)
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kohdassa seitsemän esitetään sukuseurojen yhdistämistä, josta on
jäseniltä tullut runsaasti
ehdotuksia. Tämä perustuu mm. siihen, että jäsenistä monet kuuluvat
sekä Savo-Honka-kosken että Wrangin sukuseuroihin. Käytännössä
yhdistäminen tehtäisiin siten, että Wrangin sukuseura lopetetaan ja
henkilöt sekä varat siirretään Savo-Honkakosken sukuseuraan.
Yhdistetyn sukuseuran nimeksi ehdotetaan Savo-Honkakosken ja
Wrangin sukuseura ry. Wrangin sukuseuran purkaminen ja varojen
siirtäminen edellyttää ”seuran kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöä annetuista äänistä” (sääntöjen 10.§). Ehdotetaan
valitulle hallitukselle oikeus tehdä yhdistämisestä aiheuttavat sääntöjen
muutokset mm. nimi sekä kohdassa 9 mainittu muutos, tilintarkastajista
toiminnantarkastajaksi.
Molempien sukuseurojen pitkäaikainen puheenjohtaja Terttu Malin on
ilmoittanut, että ei ole terveydellisistä syistä käytettävissä yhdistetyn
sukuseuran hallituksen puheenjohtajana.
Kiitokset Tertulle arvokkaasta työstä sukuseurojen johtamisessa!
Sukuseurojen jäsenmaksut ovat edelleen 10 €/vuosi ja ainaisjäsen 100 €.
Jäsenmaksut maksetaan seuraaville Osuuspankin tileille:SavoHonkakoski FI80 5700 8120 1959 09 ja Wrang FI33 5700 8120
0925 77.
Tervetuloa vuosikokoukseen Poriin ravintola Rantakartanoon 3.9.2022
klo 13.00, kahvi-tarjoilu. Ilmoittautumiset pyydetään tehtäväksi Irmeli
Salmiselle 25.8.2022 mennessä puh. 050 5119424 tai
i.salminen@dnainternet.net.
Savo-Honkakosken ja Wrangin sukuseurojen hallitukset

