Jäsentiedote 2018

Mukavaa kevättä,
tämä on Sormusten sukuseura ry:n vuoden 2018 jäsentiedote.
Tapaamme tänä vuonna jälleen vuosikokouksen merkeissä. Tällä kertaa kokoonnumme lauantaina 4.8.2018 Lomakeskus Huhmarilla Polvijärvellä. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi ohjelmassa on mielenkiintoinen esitelmä, joka liittyy myös Sormusten
historiaan. Filosofian tohtori Esa Sormunen luennoi vuosikokouksessa Polvijärven
tapahtumista vuosina 1917 - 1918.
Sukukirja valmistui
Useiden vuosien työstämisen tuloksena Sormusten sukukirja valmistui viime vuonna.
Kirjan toimitti sukututkija Tuula Kiiski Joensuusta. Kirja on 357-sivuinen kovakantinen
teos.
Sukukirjassa on seitsemän Sormusten sukukunnan sukututkimukset eri puolilta Suomea, Pohjois-Karjalasta, Savosta, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. Kirjassa on
myös katsaus Pohjois-Karjalan Sormusten 1600-luvun historiaan, kertomuksia Sormusten vaiheista ja kohtaloista historian eri aikoina sekä kirjoituksia suvun merkkihenkilöistä.
Miten saan oman kirjan?
Sukukirjan rahoitukseen kirjaprojektin aikana osallistuneet jäsenet saavat yhden kappaleen kirjasta ilmaiseksi noutamalla tai tilaamalla kirjan seuran puheenjohtajalta. Tilattaessa kirja toimitetaan Matkahuollon välityksellä, jolloin joudutaan veloittamaan
toimituskuluina noin 10 euroa.
Kirjoja on saatavilla rajoitetusti myös muilta sukuseuran hallituksen jäseniltä. Sukuseuran toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta www.sormustensukuseura.fi. Kirjaa tilattaessa pyydetään olemaan yhteydessä puheenjohtaja Juhani
Sormuseen, jonka kautta etätoimitukset hoidetaan.

Sukuseura painatti ennakkotilausten lisäksi noin sata ylimääräistä kappaletta, joita
voidaan myydä niistä kiinnostuneille. Henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet kirjan rahoitukseen, voivat halutessaan ostaa sukukirjan 100 euron hinnalla + toimituskuluilla.
Sukuseuran jäsenmaksu
Tämän kirjeen mukana lähetetään tilisiirtolomake jäsenmaksun maksamiseksi. Jäsenmaksu on 15 euroa vuodelle 2018. Niille, joilta vuoden 2017 jäsenmaksu jäi maksamatta, on myös se lisätty laskulle.
Sukuviesti-lehden tilanneilta laskutetaan lisäksi 30 euroa lehden vuosikerrasta. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-lehden seuran rahastonhoitaja Jaana Sormusen kautta,
jolle myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan.
Jaanan sähköpostiosoite on jaana.sormunen@dnainternet.net.
Vuoden 2018 jäsenmaksu pyydetään maksamaan liitteenä olevalla tilisiirrolla
viimeistään 8.6.2018 sukuseuran tilille FI18 5165 4120 0101 70.
Ilmoittaudu vuosikokoukseen Polvijärvellä
Sormusten sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
4.8.2018 klo 10:00 Lomakeskus Huhmarilla Polvijärvellä. Vuosikokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Vuosikokouspäivän ohjelma ja vuosikokouksen esityslista ovat oheisena.
Lomakeskus Huhmarin osoite on Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi ja puhelin 0207
69 1230 / myyntipalvelu. Sukuseura tarjoaa kokouskahvit vuosikokoukseen osallistujille kokoustila Louhessa.
Vuosikokouksen ohjelma:
9.30 10.00
11.30
13.00
14.30

Ilmoittautuminen ja kahvit kokoustila Louhessa
Vuosikokous (esityslista liitteenä)
Lounas pääravintolassa
FT Esa Sormusen esitelmä kokoustila Louhessa
Iltapäiväkahvit

Vuosikokouspäivän aikana on kokouspaikalla myytävänä sukuseuran pinssejä ja sukukirjoja. Sukuseuran vaakunoita on myös saatavilla (10 euroa), mutta ne pitää tilata
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta Juhani Sormuselta (yhteystiedot alla). Lisäksi Sukuviesti-lehden voi tilata hintaan 30 euroa/vsk ja sukuseuran jäseneksi voi
liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen.
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 35 euroa henkilöltä (alle 12-vuotiaat pääsevät vanhempien seurassa ilmaiseksi) sukuseuran tilille FI18 5165 4120 0101 70 viimeistään 15.7.2018 mennessä. Maksu sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit. Maksun yhteydessä muista kirjoittaa tilisiirron viestikenttään osallistujien nimet.

Lomakeskus Huhmari tarjoaa kokousvieraille myös majoitusta:




alkaen 60,-/hlö/vrk, vähintään 2 henk./lomakaksio
perhepaketti alkaen 130,-/vrk (1-2 aikuista ja max 2 lasta, 5-15-vuotiaita) lomakaksiossa
lisäksi isompia saunallisia Huhmari-huviloita maksimissaan 8 hengen seurueille, esim. huvila 8 hengelle 350,-/vrk

Majoitushintaan sisältyy aamiainen sekä Vesimaailma-kylpylän käyttö.
Majoitusvaraukset tehdään suoraan Lomakeskus Huhmarin myyntipalvelusta p. 0207
69 1230, Sormusen Sukuseuran kiintiöön 15.7. mennessä. Jokainen maksaa majoituksensa itse suoraan hotellille.

Tervetuloa vuosikokoukseen Polvijärvelle!
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 POLVIJÄRVELLÄ

Aika:

Lauantai 4.8.2018 klo 10.00

Paikka:

Lomakeskus Huhmari (kokoustila Louhi), Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi

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

