VUOSIKOKOUS
Pöytäkirla

HUTRIN SUKUSEURA RY

Aika

Lauantaina

Paikka

Koria, vanha sotilaskoti

Läsnä

Osanottaj aluettelo liitteenä

16.05.2009

klo

12.00

l$
Kokouksen avaus
Kokouksen avasi sukuseuran esimies Risto Hutri

2$
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Hutri ja
sihteeriksi Leena Tantarimäki.

3$
Val itaan kaksi pö ytäkirj antarkas taj aaj a äänt enl askij aa
PöytäkirJan tarkastajiksi valittiin Merja

Hutri ja

Timo Hutri.

4$
Läsnäolij oiden toteaminen

Luettelo liitteenä.

s$
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jäsenille oli lähetetty jäsenkirje ja kokouskutsu. Todettiin
kokous sukuseuran sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi
ja täten myös päätösvaltaiseksi.

6$
Kokouksen tyoj ärj estyksen hyväksyminen
Hyv äksyttiin esitysl i sta kokouks en työj ärj estyks ek si .

7$
Til inpäätöksen vahvi stam inen

Luettiin ja vahvistettiin toimintakefiomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus tilikaudelta l. 1.2008 - 3 I .12.2008.

8$
Tili-j

a vastuuvapauden myöntäminen

Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin sukuseuran hallitukselle ja
taloudenhoitajalle tilikaudelta 1 .1.2008 - 31 .12.2008.
e$
Hallituksen j äsenten valinta
Erovuorossa olivat Heikki Hutri, Nina Hutri-Kähönen ja
Milja Arminen, jotka kaikki valittiin jatkoon.
10

$

Ti I intarkastaj i en j a v ar atll i ntarkastaj an val int a

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Eila Hutri ja
Hannele Pirttilä. Varatilintarkastajaksi valittiin Päivi Koski.
11$
Vuoden 2009 jäsenmaksujen vahvistaminen
Vahvistettiin v. 2009 jäsenmaksu hallituksen esityksen mukaisesti.
Jäsenmaksu on 10,00 € + Karjalan Liiton osuus 6,00 € niilta jäseniltä,
jotka maksavat liiton maksun sukuseuran kautta. Ainaisjäsenmaksu
on 100,00 €.

t2

$

Talousarvion v. 2009 vahvistaminen
Taloudenhoitaja esitteli v. 2009 talousarvion, joka vahvistettiin.
Talousarvio liitteenä.
13

$

Vuoden 2009 toimikauden suunnittelu
Esitettiin vuosikokouspaikaksi Riihimäkeä. Hallitus
vastaa järjestelyistä. Ajankohta voisi olla 15.5.2010.
Esitykset hyväksyttiin.
14

$

Sukututkimuksen nykyvaihe
Oiva Sokka selvitti sukututkimuksen nykytilaa. Paljon
uusia Hutreja on löytynyt esim Antrean Hutreja on
n. 2800 ja Käkisalmen Hutreja n. 500. Oiva Sokka
toivoi, että kun ilmoitetaan uusia tietoja, pitää ilmoittaa
syntymäajan lisäksi ainakin syntymäpaikka ja vanhemmat.
Lisää kertomuksia oman suvun vaiheista kaivataan lisää.

ls

$

Sukuseuran oma postimerkki

Risto Hutri oli selvitelly asiaa ja hinnaksi tulisi n.
7,40 euroa + toimituskulut. Postimerkki sai innostuneen
vastaanoton ja sitä tilattiin paljon jo ennakkoon. Postimerkin
kuvaksi tulee seuran vaakuna. Risto Hutri hoitaa asiaa. Eila
Hutri-Naukkarinen lupasi huolehtia postimerkin suunnittelusta.

16

$

Muut asiat ja aloitteet
Eila Hutri-Naukkarinen kertoi Armas Hutrin nykyisestä
tilanteesta. Seppo Hutrin ehdotuksesta päätettiin lähettää
lähetystö, johon kuuluvat Helka Vilen, Aulis Hutri, Seppo
Hutri ja Risto Hutri vierailemaan Armas Hutrin luona
Kaunialan sairaalassa. Yhdistys maksaa polttoainekulut.
Helka Vilen esitti, että muistaisimme Kuparsaaren Nuorisoseuran 100 v. juhlaa Launosten Eräsavulla 24.5.2009.
A.ja ja Risto Hutri valtuutettiin menemään tilaisuuteen
kukkien kera.

Keskusteltiin myös uudesta matkasta Karjalaan kesällä
2010. Kohteeksi esitettiin Valamon luostaria. Hallitus
valtuutettiin suunnittelem aan asiaa.
17 $
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen n.

klo 13.30.

Vakuudeksi

L'ett

Olemme todenneet pöytäkirjan noudattavan kokouksen kulkua.

kuun päivänä 2009
Merja Hutri
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