KULTTUURIVENE RY MTU KULTUURIVENE
YLIMÄÄR,{INEN YLEISKOKOUS
Aika: 15.07.2018 kello 13.00
Paikka: Merellinen Kalda talu
Läsnä: Mirja Väre, Jtiri ja Ruth Aus, Sinikka Suominen ja Matti Suominen, Outi Rättö.
ESITYSLISTA
l. Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Puheenjohtaja Mirja Väre avasi kokouksen kello 13.00.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi j a päätösvaltaiseksi.

2.

Kokouksen toimihenkilöiden valinta:

Puheenjohtaja Mirja Väre - sihteeri Matti Suomrnen,2 pöy.täkirjantarkastajaa

ja ääntenlaskijaa: Jiiri

Aus ja Ruth Aus.

3.

Läsnäolijoiden ja mahdollisten valtakirjojen toteaminen
Läsnä oli 6 yhdistyksen jäsentä ja valtakirjoja olivat antaneet:
Kauko jaMarjatta Salmi
Maija Helen
Ahti Toivanen
Marita Lehtinen
Esko ja Marjatta Pulli
4. Esifyslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin esitetyn mukaisena yksimielisesti.
5.

Kulttuurivene ry:n toiminnan lopettaminen

Päätettiin lopettaa Kulttuurivene ry:n toiminta 31,.12.2018 jäsenistön aktiviteetin vähentymisen
johdosta. Kaikki läsnäolevat olivat yksimielisiä toiminnan lopettamisesta.
5.1 Tehtäviä toiminnan lopettamiseksi
- Kulttuurivene ry:n tämän vuoden tilinpäätös on tehtävä

ja maksettava kaikki laskut ja muut
toiminnasta aiheutuneet kulut toimihenkilöille ja muille tahoille.
- Lopetetaan kotisivut vuoden vaihteeseen. Tästä on oltava yhteydessä kotisivujen yllapitajaan jo
syyskuussa, sillä seuraavan vuoden laskutus alkaa silloin. (Matti Suominen)
- Ilmoitetaan jäsenille toiminnan loppumisesta.
- Järjestetään joulukuussa yhdistyksen lopettaj aistilaisuus
- Toimitetaan Saarenmaan Suomi Seuralle ja Suomi Seuralle ote yleiskokouksen 15.7 .2018
pöytäkirjasta ($ 5) MS
- Kulujen jälkeen jäävä varallisuus lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Mirja Väre
- Yhdistys lakkaa siis toimimasta, eikä siiny yhdistyksenä osaksi Saarenmaa Suomi Seuuraan.
- Jäsenet voivat siirtaa kotisivuiltamme: wr,wv.kulttuurivene.eu haluamiaan tiedostoja ja kuvia, sekä
matkakertomuksia, mikäli haluavat niitä lukea myöhemmin.
- Tallennan kotisir,ut omalle koneelleni (MS)
- Pankkitilien lopetus (Mirja hoitaa)
- Mikäli Virossa oleviin rekistereihin täytyy tehdä ilmoituksia lopettamisesta, niin ne täytyy hoitaa.
6. Jäsenten

liittymisoikeus Saarenmaan Suomi Seuraan

Saarenmaan Suomi Seuratr edustajien kanssa 12.6.2018 käymiernme neurrottelujen tuloksena. ovat

Kulttr.turir.'eneen .iäsenet 2 r,uoden tal<aa tervetulleita Saarenmaan Suomi Seuraan ihnan

liittymisrnaksua.

7. Muut esille tulevat asiat
7.1

Kirjastoon lahjoitetut kirjat

Suomi Seuralta saadut lahjakirjat ovat Kures&ren kirjastoss4 kaikkien saatavilla. Kaikki paikalla
olleet kannattivat tätä päätöstä.
8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja påiätti kokouksen klo 13.45
Kuresaares sa I 6.7 .2018
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