Jäsentiedote 2016

Hyvä Sormusten sukuseuran jäsen
Valoisaa kesää kaikille! Sukuseuramme täyttää tänä kesänä 15 vuotta. Seura perustettiin Nurmeksessa vuonna 2001 ja olemme kokoontuneet vuosikokouksiin ja sukutapahtumiin tänä aikana yhdeksän kertaa. Olemme järjestäneet kokouksia useilla
paikkakunnilla, jotka liittyvät sukumme varhaishistoriaan.
Tapaamme jälleen elokuussa vuosikokouksen merkeissä. Tällä kertaa kokoonnumme
Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla. Yksi Sormusten sukuhaara on lähtöisin Juvalta, mikä toimi innoittajana tämän kesän kokouspaikan valinnassa. Kokoontumispaikka on historiallisen hieno ja kartanoa kannattaa tulla jo nähtävyytenäkin katsomaan.
Samalla on hyvä tilaisuus kuulla sukututkija Tuula Kiiskiltä tulevasta sukukirjasta.
Tämä jäsentiedote sisältää kutsun Sormusten sukuseura ry:n vuosikokoukseen, tietoja seuran viimeaikaisesta toiminnasta sekä jäsenmaksulomakkeen vuodelle 2016.

Sukuseuran jäsenmaksu
Sukuseuran edellisessä vuosikokouksessa on päätetty seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2016:




varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 12 euroa/vuosi
ainaisjäseneksi liittyvän jäsenmaksu on 120 euroa
näiden lisäksi laskutetaan kaikilta jäseniltä lisäjäsenmaksua 25 euroa/vuosi
sukukirjan tekemistä varten

Vuoden 2016 jäsenmaksu pyydetään maksamaan viimeistään 7.6.2016 (sukuseuran tilille FI18 5165 4120 0101 70 (oheisena jäsenmaksulomake).
Sukuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 25 euroa. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-lehden seuran uuden rahastonhoitajan Jaana Sormusen kautta, jolle myös lehden
tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan. Sukuseuran toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.sormustensukuseura.fi

Sukukirjan valmistelutyön eteneminen
Sukuseuran hallitus kokoontui vuonna 2015 kolme kertaa Joensuussa. Hallituksen
kokouksissa keskeisin asia on ollut Sormusten sukukirjan valmistelu. Kirjan toimittaja,
sukututkija Tuula Kiiski on tehnyt hyvää työtä ja kirjan valmistelu on edennyt suunni-

tellussa aikataulussa. Valmis materiaali on tarkoitus toimittaa taittajalle syyskuussa ja
saada kirja painoon syksyllä 2016.
Hallitus pyysi tarjoukset sukukirjan painatuksesta ja taittotyöstä muutamilta painotaloilta. Parhaan tarjouksen painatuksesta teki joensuulainen LaserMedia Oy, jonka valintaa puolsi myös yrityksen paikallisuus. Se helpottaa kirjan taittovaiheen läpiviemistä. Sukukirjan toimittaja Tuula Kiiski toimittaa valmiit aineistot painotalolle.
Sukukirjasta tulee kovakantinen kooltaan B5 ja sen sivumäärä on noin 350 sivua. Kirjan valmistuttua sen tilaamisesta tiedotetaan sukuseuran kotisivuilla ja ensi kevään
jäsentiedotteessa.
Rahastonhoitajan vaihtuminen
Sukuseuran pitkäaikainen rahastonhoitaja Arvo Mutanen ilmoitti luopuvansa tehtävistään vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen. Arvo on hoitanut keskitetysti sekä sukuseuran kirjanpidon että jäsenrekisterin. Lämpimät kiitokset Arvolle kymmenen vuoden aikana tehdystä työstä sukuseuramme hyväksi.
Koska sukuseuran keskuudesta ei löytynyt kirjanpitäjää, päätti hallitus jakaa rahastonhoitajan tehtävät kahteen osaan. Tilitoimisto vastaa jatkossa kirjanpidosta ja jäsenasiat hoidetaan sukuseuran omana työnä.
Hallitus valitsi tarjousten perusteella sukuseuran uudeksi kirjanpitäjäksi Kiteen Tilikeskus Oy:n. Samalla päätettiin, että rahastonhoitajan muut tehtävät kuten sukuseuran jäsenrekisterin ylläpidon ja pankkiasiat, hoitaa jatkossa kuopiolainen Jaana Sormunen.
Muista ilmoittautua vuosikokoukseen 2016 Juvalla
Sormusten sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
20.8.2016 klo 10:00 Partalan Kuninkaankartanossa, Juvalla. Vuosikokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Vuosikokouspäivän ohjelma ja
vuosikokouksen esityslista ovat oheisena. Partalan Kuninkaankartanon osoite on
Huttulantie 1, 51900 Juva, puhelin 044 322 7247, www.partalankartano.fi
Partalan Kuninkaankartano sijaitsee Juvalla, Etelä-Savossa. Sen perusti Kustaa
Vaasa 1550-luvulla. Historiallisessa kartanomiljöössä on monipuolista nähtävää. Alueella sijaitsevat Juvan museo, Juvan karjalaisten museo, valokuvagalleria ja puutaidenäyttely sekä Juvan tryffelikeskus.
Vuosikokouksen ohjelma:
9.30 10.00
11.00
12.00
13.00
14.30

Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Vuosikokous (esityslista liitteenä)
Sukututkija Tuula Kiiski kertoo tulevasta sukukirjasta
Lounas
Tutustuminen Partalan Kuninkaankartanoon
Lähtökahvit

Vuosikokouspäivän aikana on kokouspaikalla saatavana sukuseuran esite, säännöt,
sukuseuran pinssejä (4 euroa), sukuseuran vaakuna (10 euroa), jonka voi saada tilaamalla sen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta Juhani Sormuselta (yhteystiedot alla). Lisäksi Sukuviesti-lehden voi tilata hintaan 25 euroa/vsk ja sukuseuran jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 44 euroa henkilöltä (alle
12-vuotiaat pääsevät vanhempien seurassa ilmaiseksi) sukuseuran tilille FI18 5165
4120 0101 70 viimeistään 5.8.2016 mennessä. Maksu sisältää tulokahvit, lounaan
ja lähtökahvit. Maksun yhteydessä muista kirjoittaa tilisiirron viestikenttään osallistujien nimet. Mahdollisen majoituksen jokainen hoitaa itse.
Tervetuloa vuosikokoukseen Juvalle!

Juhani Sormunen
Puheenjohtaja
Koulukatu 12 E 32
80110 JOENSUU
puhelin 0400 292 969
juhani.sormunen@kolumbus.fi
www.sormustensukuseura.fi

SORMUSTEN SUKUSEURA RY

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS 2016 PARTALAN KUNINKAANKARTANOSSA JUVALLA

Aika:

Lauantai 20.8.2016 klo 10.00

Paikka:

Partalan Kartano, Huttulantie 1, 51900 Juva

Asiat:
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. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot
vuosikokousten väliseltä ajalta

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu
seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

