
 

Heikkilän Sukuseura Ry Esityslista 1 (3) 

Yleinen kokous 

www.heikkilansukuseura.fi 
info@heikkilansukuseura.fi 12.6.2018 

 

 

Tallenne: Heikkilän Sukuseura Yleinen kokous 2018 esityslista v1.docx Tulostettu: 05.07.18  klo: 19:22 
 

Kokouksen paikka. 
 
Rautiosaaren leirikeskus 

Aika: 
 
7.7.2018 klo 14.00 

Asiat:  

1. Kokouksen avaus  

Kokouksen avaa hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Heikkilä. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Esitys valitaan: 
 
- yksi (1) puheenjohtaja 
- yksi (1) sihteeri 
 
Päätös: 
 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

 
Esitys valitaan: 
 
- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
- kaksi (2) ääntenlaskijaa 
 
Päätös: 
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Sukuseuran sääntöjen 7§:n mukaisesti sukuseuran kokoukset kutsuu 
koolle hallitus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lä-
hettämällä kutsu kullekin seuran jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran 
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 
 
Sukujuhlapäivän päivämäärästä 7.7.2018 on tiedotettu sukuseuran jäse-
niä joulukuussa 2017 sukuseuran jäsenille postitetussa tiedotelehdessä 
1/2017 sekä myös sukuseuran verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla samaan 
aikaan. 
 
Kokouksesta on ollut ilmoitus Lapin Kansa sanomalehdessä 22.6.2018. 
Sukuseuran verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla on ollut 18.6.2018 alkaen 
myös tiedote kokouksesta sekä myös asialista ja liitteet nähtävillä. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  
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5. Kokouksen työjärjestys 

 
Sukuseuran sääntöjen 9§:n mukaisesti vuosikokouksessa eli yleisessä 
kokouksessa käsiteltävät asiat: 
 
 

1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tar-

kastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toimin-

nantarkastuskertomukset vuosikokousten väliseltä ajalta  
6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön-

tämisestä  
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- 

ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle  
8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet  
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraa-

vaksi toimikaudeksi  
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

6. Esitellään sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan 
lausunnot vuosikokousten 2015–2017 väliseltä ajalta  

 
Rahastonhoitaja Marketta Haukipuro 

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

 
Esitys: Esitetään vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikausilta 
1.1. – 31.12.2015, 1.1. – 31.12.2016 ja 1.1. – 31.12.2017. 
 
Päätös: 
 

8.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle 2018–2020 

Sukuseuran yleinen kokous vuonna 2015 on vahvistanut jäsenmaksu toi-
mikaudelle 2015 – 2017 on ollut 10 euroa vuodessa tai 100 euron ainais-
jäsenmaksu ja liittymismaksua ei ole peritty. 
 
Esitys: Hallitus esittää että liittymismaksua ei peritä. Hallitus esittää, että 
vuosille 2018 – 2020 vahvistetaan 10 euron vuosittainen jäsenmaksu ai-
kuisjäseniltä sekä vaihtoehtona 100 euron ainaisjäsenmaksu. Vuoden 
2018 jäsenmaksu peritään syksyn 2018 aikana. 
 
Päätös: 
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9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toiminta-
kaudelle 2018–2020 

Hallituksen puheenjohtaja Markku Heikkilä esittelee hallituksen 12.6.2018 
kokouksessa hyväksymän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvioi 
toimintavuosille 2018 - 2020 -esityksen. 
 
Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimin-
takaudelle 2018 - 2020. 
 
Päätös: 
 

10. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen 

 
Esitys: Hallitus esittää että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Toi-
minnantarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan ja hallituksen jä-
senille korvataan matkakuluja laskun perusteella. 
 
Päätös: 
 

11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet  

 
Sukuseuran sääntöjen 4 § mukaisesti sukuseuran asioita hoitaa hallitus, 
joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä ja 
kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 
vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sih-
teerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Esitys: Valitaan viisi (5) hallituksen varsinaista jäsentä ja (3) varajäsentä. 

 
Päätös: 

 

12.  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

 
Esitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.  

 
Päätös: 

13.  Kokouksen päättäminen 


