Sukuseura Kokemäen Setälät r.y.
Vuosikokous, tiistai 1.6.2021
Teams-etäkokous

Ilmoittautuminen ja yhteyksien testaus klo 18.45
Varsinainen kokous klo 19

Pöytäkirja -vuoden 2020 asiat
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä avasi kokouksen klo 19.03. Kokous on
historiallinen tuplavuosikokous. Poikkeuslainsäädäntö mahdollisti sähköisten
kokousten pidon 30.6. asti vaikkei asiaa ole mainittu yhdistyksen säännöissä.
75-vuotisjuhlakokousta ei ole voitu pitää. Tilaisuus yritetään järjestää ensi vuonna
2022.
Puheenjohtaja kertoi vuoden 2019 vuosikokousmatkasta.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 9§ ja 10§)
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty alun perin
jo keväällä 2020. Vuosikokousmateriaali on ollut jaossa viimeistään kuukautta
aiemmin noin 300 jäsenelle sähköpostilla tai kirjeellä sekä www-julkaisuna,
Facebookissa ja Membookissa.
Kokouksessa oli läsnä 23 suvun edustajaa.

3§

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä 2 pöytäkirjan tarkistajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Lilja. Sihteeriksi valittiin Yrjö Kaimio.
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tove Selin ja Jaana Aalto-Setälä

4§

Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tove Selin ja Jaana Aalto-Setälä

5§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

6§

Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon esittely vuodelta 2019 (sihteeri ja talousvastaava)
Risto Setälä kertoi sukuseuran toiminnasta ja taloudesta. Hallitus kokoontui kaksi
kertaa. Vuoden aikana oli Suomi 100- ja itsenäisyyssenaatin sukuihin liittyviä

tilaisuuksia. Verkkosivuja ja yhteisöpalveluja ylläpidettiin ja suvun perinnetietoa
kerättiin. Vuosikokous 8.6.2019 oli Prestbackan pitokartanossa Askolassa. Kaisa
Puusola tuli mukaan hallituksen toimintaan
Seuran talous oli hyvässä tilanteessa. Sijoitustuottoja tuli hyvin, mutta jäsenmaksuja
melko niukasti. Tulos oli 519 euroa tappiollinen. Uusia stipendejä ei jaettu.
7§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2019
osalta.

8§

Toimintasuunnitelman ja kuluvan vuoden jäsenmaksun vahvistaminen,
seuraavan vuoden jäsenmaksusta alustavasti päättäminen ja kuluvan vuoden
talousarvion vahvistaminen.
Nämä asiat käsiteltiin tämän kokouksen jälkeen alkavaan vuoden 2021
vuosikokoukseen

9§

Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta – 2021-2022)

10§

Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2020:
.
-hallituksen kahden varajäsenten valinta:

11§

Toiminnantarkastajan valinta
Varatoiminnantarkastajan valinta
Kaikki henkilövalinnat siirtyivät tämän kokouksen jälkeen alkavaan vuoden 2021
vuosikokoukseen

12§

Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei ollut.

13§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31

Pöytäkirjan vakuudeksi

Saara Lilja
Puheenjohtaja

Yrjö Kaimio
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastuslausunnot:

Tove Selin

Jaana Aalto-Setälä

