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Hallituksen kokous 12.4.2014 Kuresaaressa
Aika: Kulttuurivene ry:n hallituksen kokous 12.4.2014 klo 13.00 alkaen.
Paikka: Pikk 2 as. 14 (Salme Rinne), Kuresaari
Läsnä: Mirja Väre, Jüri Aus, Salme Rinne, Matti Suominen,.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mirja Väre avasi kokouksen klo 13.00
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmaa läpikäytiin ja Jüri kertoi, että 3.5.2014 suunniteltu retki Siguldaan
täytyi peruuttaa, kun osallistujia ei saatu tarpeeksi määräaikaan mennessä. Syynä oli Viron
kansalliset talkoot samana viikonloppuna.
Päätökset:
-Siguldan retki peruutettiin. Ensi vuodeksi ehdotettiin Türin markkinoita keski-Virossa.
-Vuosikokouksen ajankohdaksi valittiin toukokuun 31 päivä kello 13.00 ja paikaksi Grand
Rose Spa.
-Abrukan retki järjestetään joko vuosikokousta ennen tai jälkeen, l. 30.5.2014 tai 1.6.2014.
-Juhannusjuhla järjestetään 23.6.2014, Yhdistys maksaa jäsenten ruokatarjoilun
grillaustarpeilla ja jokainen tulija tuo omat juomansa. Vierailta verotetaan grilliruuasta
10.00 euroa.
-Kirkkokierros toteutetaan Anti Toplaanin aikataulun mukaisesti oopperapäivien aikana.
-Räpinän matkasta keskusteltiin ja Jüri ehdotti kohteiksi kirjallisuuskierrosta Tammsaaren
kotiin ja toiseen Itä-Virossa olevaan kohteeseen. Sipulikylissä vierailtaisiin, mutta ei yövytä
Räpinässä.
-Maksetaan Matti Suomiselle tietokoneen hankinnasta ja ohjelmista selvityksen mukaan.
Arvio n. 900 €.
-Tilataan Suomi-Seuran lehti Suomiselle henkilöjäsenenä (28 €/a)
-Tilillä on rahaa 14.4.2014 3414,64 euroa

3.Kirjaston tilat ja käyttömahdollisuus
Jüri kertoi, että Kuresaaren kirjastoon ei ole vielä saatu kirjoja toimitettua. Asia on
kuitenkin vireillä. Kirjat merkitään Kulttuurivene ry:n leimalla ja toimitetaan vuoden 2014
aikana kirjastoon. Kaikki halukkaat voivat lainata sieltä kirjoja, joita on saatu kolmatta
sataa kappaletta lahjoituksina yksityisiltä ja Suomi-seuralta. Suomalaisten lainaajien kanssa
ei ole ollut ongelmia
Päätös: Kirjastotilat otetaan käyttöön mahdollisimman pian.
4. Jäsenmaksujen keräys
Jäsenmaksuja on saatu suurimmalta osalta ja yksi uusi jäsen n:o 53 kirjattiin nimelle Jauri
Varvikko: jauri.varvikko@eepinen.fi.
Vanhoista jäsenistä maksaneita on Tommi Toivanen 25.2.2014 ja 1.4.2014 Liisa Akimoff.
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Päätös: Lähetetään kaikille jäsenille Jürin laatima kirje ”Uusia elämyksiä”. Alennukset
ovat voimassa jäsenkorttia vastaan.
Päätettiin, ettei viivästyvistä maksuista peritä korkoa aiemman suunnitelman mukaan.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30
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