TERVETULOA LEVYJEN SUVUN SUKUJUHLAAN
ja
SUKUKOUKSEEN

________________________________________________________________________________
Aika:

Lauantai 13.8.2022 klo 12:00 alkaen

Muistattehan varata tämän viikonlopun sukujuhlaa varten!

Pitkän tauon jälkeen meillä on mahdollisuus taas tavata ja vaihtaa kuulumisia
yhdessäolon merkeissä. Erityisesti toivomme nuoria mukaan, sillä sukuseura
tukee heidän osallistumistaan sponsoroimalla tapahtumaa.

Paikka:
Kylpylähotelli Rosendahl, Tampere
Pyydämme ilmoittautumisenne 15.6.2022 mennessä
Ilmoita samalla osallistujien ja illalliselle osallistuvien lukumäärä.
Lapsista tai nuorista alle 18 v. ei tarvitse maksaa ilmoittautumismaksua. Sukuseura
tarjoaa heille iltapäivän tarjoilut.
Voit lähettää ilmoittautumisen sähköpostitse tai tekstiviestillä
nyberg.marja2@gmail.com
tekstiviestillä numeroon 040 508 7173
ja
maksamalla osallistumismaksu 30:-/aikuinen hlö suvun tilille:
Levyn suku
FI75 5221 0520 0452 06.

Pankkiviite 57082.

Ilmoittautumismaksu oikeuttaa seuraaviin palveluihin:
Kokouslounas (buffet), kokopäivän kahvi/tee, iltapäiväkahvi+patisserie+suolapala
Sukuseura tarjoaa jäsenmaksunsa maksaneille ja nuorille veloituksetta:
Iltapäivän kiertoajelun Tampereella, johon sisältyy ohjattu yllätyskäynti Tampereen
Kannen Areenalle.
Sponsoroinnin Särkänniemen huvipuistoon menijöille.
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Majoittuminen:
Hotellin yhteystiedot:
Scandic Rosendahl
Pyynikintie 13
33230 TAMPERE
Puhelinnumero: +358 3 2441111
Sähköposti: rosendahl@scandichotels.com

Kukin voi hoitaa majoitusvarauksensa myös itse osoitteessa:
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSAY020722

Varaustunnus: BSAY020722
Olemme neuvotelleet meille erikoishinnat:
Yhden hengen huone 110 €/vrk. Kahden hengen huone 130 €/vrk
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OHJELMA 13.08.2022
12:00

Kokoontuminen ja lounas buffetista.
-Restaurant Panoraamasali

13:15

Sukukuseuran sääntömääräinen kokous
-Conference Lobby

14:00

Lyhyt historiakatsaus: Levyjen suvun asujaimistot Suojärvellä
-Conference Lobby

14:30

Iltapäiväohjelmat alkavat

18:00

Vapaata seurustelua.

19:00

Iltatilaisuus ja illallinen
-Talvipuutarha

Illallisen hinta 60,60 € sisältäen viinitarjoilun. Ilmoita illalliselle osallistujen määrä
osaltasi ilmoittautumisen yhteydessä ravintolaa varten.

Suvun golfmestaruuskilpailut suunnitellaan erikseen.

Muistithan maksaa sukuseuran vuosimaksun 20 € tilille
Levyn suku
FI75 5221 0520 0452 06
Viitenumero on 54098
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Kokouskutsu
Levyjen sukuseura ry:n varsinainen sukukokous pidetään sukujuhlan yhteydessä klo 13:15.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi sekä käsitellään kyseisen jakson talousarvio ja kauden toimintasuunnitelma.
Varsinainen sukukokous 13.8.2022
Esityslista
Kokouksen avaus
-sukuseuran perustamisen historia ja tarkoitus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
Esitetään seuran tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten
väliseltä ajalta 2019, 2020 ja 2021
Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle,
määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle,
vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme, enintään viisi muuta
jäsentä
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
Kokouksen päättäminen

4

