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1 § Kokouksen avaus
Hanhelan Sukuseura ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Aila Orabi avasi kokouksen ja toivotti
osallistujat tervetulleiksi myös tähän suku- ja vuosikokouksen viralliseen osaan.
2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aila Orabi, sihteeriksi Tuomas Kauppila ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Pauli Järvelä ja Seppo Hanhela. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsuilmoituksia on ollut ajanjaksolla 23.4.-19.5. lehdissä näin: Rantapohja 3 kpl, Oulu-lehti
2 kpl ja Forum 2 kpl. Lisäksi noin 130 sähköpostiviestiä ja parikymmentä kirjettä sukuun kuuluville,
kutsu Internetissä kotisivuilla.
Sukuseuran säännöissä ei ole mainintaa vuosikokouksen päätösvaltaisuudesta.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
5 § Tilinpäätökset 2012-2014, vuosikertomukset 2012-2014 ja tilintarkastajien kertomus
vuosilta 2012-2014.
Rahastonhoitaja Jouko Hanhela esitteli tilinpäätökset 2012-2014 (liite 2), Marja Puirava-Hanhela
esitteli Aila Orabin assistenttina vuosikertomukset 2012-2014 (liite 3) ja rahastonhoitaja luki
tilintarkastajien kertomuksen 2012-2014 (liite 4).
6 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuosikokous yksimielisesti vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2012-2014 ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja sen valitsemille toimihenkilöille ko. ajalta.
7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu vuosille 2016-2018.
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2018 (liite 5).
Rahastonhoitaja esitteli ehdotuksen tulo- ja menoarvioiksi (liite 6).
Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksena jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa/vuosi
ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, olisi sen jälkeisistä vuosista vapaa
jäsenmaksusta.
Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden
ehdotusten mukaisesti.
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8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosille 2016-2018.
Käydyn keskustelun ja kannatuspuheenvuorojen jälkeen tuli yksimielisesti puheenjohtajaksi valituksi
H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Orabi ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela,
Hilppa Isola, Outi Orajärvi ja Eija Savilaakso. Ennen valintaa hyväksyttiin Pirjo Hanhelan
perustellusta syystä johtuva poisjäänti.
9 § Toiminnantarkastajien valinta vuosien 2015-2017 tilien ja hallinnon tarkastamiseksi
Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajiksi Kimmo Kyhälän (varalla Erkki Hanhela) ja Esko Pason
(varalla Salme Nauska).
10 § Palkkiot
Päätettiin, ettei hallitukselle, sihteerille, rahastonhoitajalle eikä tilintarkastajille makseta palkkioita
(kokous- tai matkakuluja). Toimintaan liittyvät todelliset, kohtuulliset kulut korvataan.
11 § Muut asiat
Kokoukselle ei esitetty muita asioita.
12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja esitti kiitokset sukukokoustilaisuuteen osallistuneille, toivoi jokaisen jäsenen edelleen
toimivan aktiivisesti jäsenmäärän lisäämiseksi ja tekevän aloitteita hallitukselle.

Puheenjohtaja Aila Orabi

Sihteeri Tuomas Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
___________________
Seppo Hanhela

__________________
Pauli Järvelä
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