www.gerlander.fi

JÄSENTIEDOTE 2/2014

26.5.2014

Varsinainen sukukokous kesäkuun 29 p:nä 2014
Kuten edellisessä jäsentiedotteessa kerroimme, kolmen vuoden välein pidettävään varsinaiseen
sukukokoukseen kokoonnumme nyt Savonlinnassa, missä kokouspaikkana tulee olemaan
sisävesilaiva S/S Paul Wahl. Laiva lähtee Savonlinnan satamasta klo 14, mitä ennen kaikkien
mukaan aikovien on tietysti oltava jo laivassa. Ilmoittautuminen kokoukseen pyydetään tekemään
15.6. mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen ritvakuittinen (a) luukku.com tai puhelimitse 050
3727963 Ritva Kuittiselle. Osallistumisen hinta on aikuisilta 50 euroa ja 3-12 -vuotiailta lapsilta 30,
mikä tulee suorittaa sukuseuralle Kiteen Seudun Osuuspankkiin tilille FI26 5153 0420 0955 76
(BIC: OKOYFIHH). Eräpäivä tälle maksulle on samoin 15.6. Merkitse näkyviin osallistujien nimet.
Hintaan sisältyy risteilyn ja ohjelman lisäksi lounas, jonka pääruokalaji on savuporonkiusaus. Mikäli
tarvitset tästä poikkeavan ruokavalion, kertoisitko siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lounasristeilyn kesto on kolme tuntia. Koko aikaa emme toki käytä pelkästään ateriointiin ja
maisemien ihailemiseen, vaan meillä on myös tärkeitä asioita päätettävinä. Seuran sääntöjen
mukaan varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään kuluneen 3 vuoden toimikauden tilit ja toiminta
ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta, määritellään tulevan 3 vuoden toimikauden
toimintasuunnitelma talousarvioineen ja päätetään vuotuisten jäsenmaksujen suuruus, sekä

valitaan uusi hallitus seuraavaksi 3 vuodeksi organisoimaan toimintaa ja toiminnan tarkastajat
katsomaan, että on toimittu järkevästi sääntöjen ja lain puitteissa.
Muutoksena nykykäytäntöön esitetään, että hallituksen kokoukseen osallistuvalle korvattaisiin
matkakulut hänen joutuessaan matkustamaan kokoukseen kauas kotipaikkakunnaltaan.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus esittää sukukokouksen hyväksyttäväksi seuran
standaari- ja viiriehdotukset, joista kuvat ja hintatiedot ovat liitteessä. Jos ehdotukset
hyväksytään, tilauksia otetaan heti vastaan. Hinnat riippuvat tilausten määrästä, joten mitä
useampi tilaa, sitä halvemmalla seura saa tuotteet.
Sukutiedostoa on nyt kerätty useita vuosia ja hallitus katsoo, että keräykselle on syytä määritellä
sen päättymisaika. Kirjan painokuntoon saattamisessa mukaan lisätään asiaan liittyvää
historiatietoa ja kuvia sekä jo kerättyjä ja mahdollisesti vielä saatavia tarinoita ja lehdistöaineistoa.
Ehdotetaan toimituskunnan ja vastuuhenkilöiden valitsemista.
Valokuvia voi tuoda laivalle näytettäviksi, varsinkin jos niissä halutaan henkilöitä tunnistettaviksi.
Muuten kuvat ovat esillä kansioissa sukuhaaroittain, kuten edelliselläkin kerralla.
Kiertokäynti Olavinlinnassa on aikataulun puitteissa mahdollista suorittaa omatoimisesti niin, että
halukkaat menevät linnaan sisälle osallistumaan klo 12 alkavaan yleiseen opastettuun
kiertokäyntiin ja maksavat siis linnan sisäänpääsymaksun (8e/6e/4e). Meille erillistä omaa
kiertokäyntiä ei todettu järkeväksi järjestää.

Sukuseuran jäsenmaksut
Jäsenmaksulomakkeet lähetetään lähiaikoina sähköpostiosoitteeseenne, tai postiosoitteeseenne
teille, jotka olette ilmoittaneet sen lähetysosoitteeksenne. Maksun suuruus on entinen. Eräpäiväksi
on merkitty 31.7. Maksaessanne mainitkaa maksulomakkeessa annettu viitenumero. Jäsenet ovat
kuluneina vuosina hoitaneet erinomaisesti nämä maksunsa ja uskomme niin käyvän nytkin.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi sukukokousristeilylle! Näkemisiin siellä!
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