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Perustettu 1962

SYYSKOKOUS 10.11.2008
ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen

suuruudet

seuraavalle

kalenterivuodelle

2009.

( Jäsenmaksu on ollut 7 euroa, liittymismaksua ei ole ollut))
6.

a) Valitaan vuodelle 2009 kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös
yhdistyksen

hallituksen

puheenjohtajana

(Vuonna

2008

kerhon

puheenjohtajana on toiminut Aki Löytynoja).
b) Valitaan vuodelle 2009 kaksi uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten
tilalle. (Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Juhani Paitsola ja Markku
Sumén. E. Moilanen ja Tero Kontiokari jatkanevat toisen kauden. )
c) Valitaan vuodelle 2009 kerhon hallituksen varajäsen.
(Varajäsenistä erovuorossa on Ville Karvonen, ja jatkava varajäsen on
Timo Rätti.)
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
(Vuonna 2008 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Markku Mikkonen ja
Mikko Autti. Varatilintarkastajina ovat toimineet Ahti Soronen ja Lasse
Vimpari.)
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
a)

Nimetään kerholle varainhoitaja. ( Vuonna 2008 varainhoitajana on
toiminut puheenjohtaja Aki Löytynoja.)

b) Tehdään päätös pankkiasiointia varten kerhon nimen
kirjoitusoikeuksista.
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c)

Valitaan kerholle sihteeri. (Vuonna 2008 sihteerinä on toiminut Esa
Moilanen.)

d)

Tiedustellaan, löytyykö jäsenistä www- sisällöntuottaja. ( Vuonna 2008
tuottajana on toiminut sihteeri.)

e) Valitaan kerholle jäsenrekisterin ylläpitäjä. ( Vuonna 2008 tuottajana on
toiminut sihteeri.)
f)

Valitaan huutokauppavastaava. (Vuonna 2008
huutokauppavastaavana on toiminut Auvo Tirkkonen. )

g)

Valitaan huutokauppatoimikunta. (Vuonna 2008 toimikunnanjäseniä
ovat olleet Auvo Tirkkonen, Markku Sum’en ja Rauno Mäkitalo. )

h)

Edellisen syksyn palautteen pohjalta tarkennetaan
huutokauppavastaavan ja huutokauppameklarin työnjakoa.

i) Kulttuuritekoehdotus: Pohjois- Pohjanmaan museon Säästöpankin
rahakokoelman täydentäminen vuosien 1973-2001 kolikoilla.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
Kokoukset
Oulun

Numismaattisen

kerhon

tehtävänä

on

tarjota

Oulun

alueen

numismaatikoille yhteinen kohtaamispaikka. Tätä varten kerho järjestää vuoden
aikana 18 kokoontumista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden
toinen ja neljäs maanantai. Poikkeukset tästä aikataulusta ilmoitetaan kerhon
www- sivuilla ja jäsenkirjeissä. Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan
maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.. Kokouksia ei ole kesä- ja
heinäkuussa.
Huutokaupat
Kerhon

huutokauppatoiminnasta

tavoitteena

on

vastaa

saada järjestetyksi

huutokauppatoimikunta.

vuoden 2009

aikana

yksi

Kerhon
tai

kaksi

valtakunnallista huutokauppaa. Näistä ensimmäinen pienehkö on mahdollisesti
huhtikuussa,

ja

toinen

kuukausikokouksessa

on

todennäköisesti
jäsenistön

lokakuussa.

aktiivisuudesta

Lisäksi

jokaisessa

riippuen

pienempiä

huutokauppoja.
Materiaalipalvelut jäsenistölle
Toimintavuoden aikana kerho ostaa keräilytarvikkeita, ja välittää niitä lähes
omakustannushintaan jäsenistölleen. Materiaalipalvelujen paikallaolosta pyritään
tiedottamaan jäsenille sähköpostilla.
Www- sivut, esitelmät
Kuukausikokousten esitelmiä jatketaan. Tammikuussa aiheena on Win Capitaakin
suurempi huijaus Mavrod-pankki (E. Moilanen). Vastuuhenkilönä A. Harvola.
Huhtikuussa

aiheena

on

”Numismatiikka”.

(A.

Löytynoja).

Osakekirjojen

keräämisestä on työn alla mahdollinen teemailta. Muitakin teemailtojen aiheita
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otetaan vastaan. Esitelmiä pyritään julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan
kerhon www- sivuilla.
Numismaatikkoliiton toiminta
Yhdistys lähettää edustuksen liiton kokouksiin. Liiton kokouksiin pyritään
taloudellisten mahdollisuuksien mukaan lähettämään vähintään kaksi, korkeintaan
henkilöautolastillinen edustajia. Oulun virallisten liittokokousedustajien määrä on
todennäköisesti kaksi vuonna 2009.

Talous
Kerhon

tulot

muodostuvat

huutokauppaprovisioista.

Näistä

jäsenmaksuista,
kertyvät

tulot

tarvikevälityksestä
ovat

ja

mahdollistaneet

nykyisentasoisen toiminnan. Kerhon tehtävänä ei ole kerätä pääomia, vaan
mahdollisesti kertyvä ylijäämä käytetään sääntöjen mukaiseen toimintaan.
Matkat
Kerho pyrkii tukemaan jäsenten matkoja numismaattisiin tapahtumiin johtokunnan
harkinnan mukaan.
Näyttelytoiminta ja jäsenhankinta
Kerho osallistuu vuoden aikana Oulussa järjestettäville antiikki- ja keräilymessuille,
ja muihinkin tapahtumiin harkinnan mukaan.
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