Snellmanien Sukuyhdistys ry
Släktföreningen Snellman rf

KUTSU SUKUKOUKSEEN

PL 614
FI-00101 HELSINKI

Helsinki, 29.6.2009

Hyvä sukulainen, arvoisa yhdistyksen jäsen.
Aika lentää, ja yhdistyksemme edellisestä sukukokouksesta on kulunyt jo kaksi vuotta. Onkin aika kokoontua jälleen, joten – kuten jo kevään tiedotuslehdessä informoimme - kutsumme kaikki sukulaiset ja
yhdistyksen jäsenet 5.9.2009 Porvooseen. Yhteinen tapaamisemme etenee oheisen ohjelman mukaisesti.
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Linja-auto (Myllymäen Kuljetus Oy) Porvooseen lähtee Helsingin Rautatientorin reunasta Mikonkadun tilausajopysäkiltä, ravintola Fenniaa vastapäätä.
Saapuminen Porvooseen, Hotelli - Ravintola Seurahoviin, Rauhankatu 27, jossa tarjolla
tervetuliaiskahvia ja -teetä sekä suolainen kahvileipä.
Lähtö Tuomiokirkkoon kävellen (n. 900m), myös bussi mahdollisuus
Tuomiokirkossa Urkuvartti.
Opastettu kierros vanhassa kaupungissa kävellen ja bussilla ajaen. Paluu Seurahoviin.
Lounas Seurahovissa.
Virallinen sukukokous Seurahovin kokoustiloissa. Käsitellään yhdistyksensääntöjen 5.
§:n mukaiset asiat.
Kahvihetki Porvoon Paahtimolla, Mannerheiminkatu 2, joen rannalla, vanhassa tunnelmallisessa makasiinissa. Kuljetus bussilla hotellista, jos tarpeen.
Vapaata. Valitettavasti pikku kaupat sulkevat lauantaisin ovensa klo 16.00, mutta Porvoo tarjoaa lisänä paljon nähtävää:, esim. erittäin viehättävä Jokikatu ravintolaterasseineen - Porvoon Paahtimo on juuri tämän kadun alkupäässä.
Illallinen, ravintola Wanha Laamanni, Vuorikatu 17, Tuomiokirkkoa vastapäätä.
Paluukuljetus linja-autolla Helsinkiin lähtee, perillä n. 22.00
Perillä Helsingissä Mikonkadulla.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen
Osallistuminen sukupäiville ja sukukokoukseen maksaa 110 € / henkilö, 6-17- vuotiaat 55 € ja alle 6vuotiaat 25 €. Osallistumismaksu pyydetään maksamaan yhdistyksen tilille (tieto tiedotuskirjeestä tai
Domus Nostrasta) viimeistään 28.8.2009 mennessä. Mainitse osallistujien nimet maksun yhteydessä.
Osallistumismaksu sisältää:
 edestakaisen linja-autokuljetuksen Helsinki-Porvoo-Helsinki
 mahdollisesti tarvittavat siirtymäkuljetukset Porvoossa
 tervetulokahvin/teen ja suolaisen kahvileivän
 kolmen ruokalajin lounaan
 Tuomiokirkon urkuvartin ohjelman, opastetun kierroksen Porvoossa
 sukukokouksen materiaalit
 päiväkahvit
 neljän ruokalajin illallisen
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 3.8.2009, joko:
 sukuyhdistyksen sihteerille, tai
 sukuyhdistyksen varainhoitajalle
Ilmoittaumisen yhteydessä tulee mainita toive lounas- ja illallisaterialla: liharuoka / kalaruoka sekä
mahdolliset erikoisruokavaliot.

Lapset
Lapsille on tarjolla ½-annoksen aterioita tai heille voidaan tehdä oma menu, mikäli lapsia tulee paljon.
Majoitus
Kukin osallistuja vastaa itse omasta majoituksestaan. Hotelli Seurahovista on varattavissa huoneita
alennettuun hintaan 86 €/2hh/yö ja 82 €/1hh/yö. Huoneet varataan suoraan hotellista puh. (019) 54 761,
Varauskiintiö on voimassa 5.8.2009 saakka ja sen tunnus on "Snellman".
Kokouksessa on myös nähtävillä jäsenemme Heikki Virkkusen suunnittelema, edustava isännänviiri sekä
sukuyhdistyksen mitalin alkuperäisen kipsimallin pohjalta kultaajamestari Raimo Snellmanin tekemä
kullattu kipsireliefi, joita voi tilata sukuyhdistyksen kautta.
Hauskaa ja aurinkoista kevään jatkoa kaikille, ja Porvoossa tavataan!
Sukuyhdistyksen hallituksen puolesta
Jussi Snellman
Sukuyhdistyksen puheenjohtaja
LIITE Virallisen sukukokouksen esityslista, Porvoossa 5.9.2009 klo 14.00

Virallisen sukukokouksen esityslista, Porvoossa 5.9.2009 klo 14.00
Sukukokouksessa käsitellään sukuyhdistyksen sääntöjen 5 §:ssä mainitut asiat
1.

Kokouksen avaus

2.

Sukukokouksen järjestäytyminen - valitaan:
- kokouksen puheenjohtaja
- kokouksen sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkistajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus

4.

Esitetään hallituksen kertomus kuluneelta toimikaudelta

5.

Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunnot

6.

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7.

Hyväksytään tulevan toimikauden toimintasuunnitelma

8.

Hyväksytään tulevan toimikauden talousarvio

9.

Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus:
- varsinaiset jäsenet
- kannattajajäsenet
- nuorisojäsenet
- ainaisjäsenet

10.

Päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista

11.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja

12.

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

13.

Valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja

14.

Valitaan sukuneuvostoon 12-15 jäsentä

15.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

16.

Käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat
- Luetaan tilintarkastuskertomukset vuosilta 2005 ja 2006

17.

Kokouksen päättäminen

