1
TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 22.2.2009 KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA
INTERNET-SIVUT
•
•

•

www.ovaskat.net –sivusto on päivitetty ajantasalle tammikuussa 2009.
Hallitus hyväksyi uudeksi päivittäjäksi Veli-Mikko Ovaskan.
Veli-Mikko päivittää sivut sukuseuran antamien ohjeiden ja aineistojen mukaisesti ja
huolehtii mm. sivuilla olevien lomakkeiden, vieraskirjan ja tilastointiohjelman
toimivuudesta sekä sivujen varmuuskopioinnista.
Puheenjohtaja ja Veli-Mikko Ovaska allekirjoittivat sivujen päivityssopimuksen.
Sovittiin, että puheenjohtaja irtisanoo nykyisen päivityssopimuksen sen jälkeen, kun VeliMikko on tutustunut ohjelmistoon ja saanut tarvittavat neuvot päivittäjältä.

PAINETTU SUKUKIRJA
Keskusteltiin sukukirjan tilanteesta
• Esko Ovaska tekee jälleen apuraha-anomuksen Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiölle
maaliskuussa.
• Sukukirjaan tulee noin 250 sivua.
• Veli-Mikko on taittanut kirjan siihen vaiheeseen, että se voitiin jakaa hallituksen ja
kirjatoimikunnan jäsenille oikoluettavaksi.
• Kirjan kieliasu tarkistutetaan vielä äidinkielen opettajalla ennen painamista.
• Valtuutettiin Veli-Mikko Ovaska selvittämään puhelimitse Väestörekisterikeskuksesta
noin 100 sukutauluissa esiintyvän henkilön kuolinajat.
• Veli-Mikko Ovaska tekee kirjan painatuksesta tarjouspyynnöt painotaloille.
• Sukuseura polttaa kirjan mukana tulevan CD-levyn itse ja laittaa sen kirjan takakannen
paperipussiin.
• CD:lle tulevat tiedot yritetään myös päivittää mahdollisimman hyvin
o Mika lähettää hallituksen jäsenille heidän sukuhaarojensa sukutauluista sähköisen
version, jotta nähdään mikä on tilanne nyt ja hallituksen jäsenet päivittävät ne ajantasalle
ja lähettävät korjaukset Mikalle sähköisesti.
o Uusista henkilöistä hallituksen jäsenet täyttävät sukukirjalomakkeen, jonka voi printata
suoraan internet-sivuiltamme tai pyytää Mikalta.
o Sukutauluihin tulevilta uusilta henkilöiltä kysytään myös lupa tietojen rekisteröimiseen
ja julkaisemiseen.
SUKUTAULUMONISTE
Päätettiin, että sukutaulumonistetta ei enää tehdä. Mainos otetaan pois internet-sivujen
tilauslomakkeelta ja sivujen vastaavat tekstit muutetaan. Maarit tiedottaa asiasta tilaajille.
SUKUKOKOUS
Sovittiin sukukokouksen ajankohdasta. (Ajankohta tarkentui myöhemmissä sähköpostikokouksissa
elokuun 23. päiväksi. Paikkana on Mäntsälän seurakuntakeskus.)
Tarkemmista juhlajärjestelyistä ja tiedottamisesta sovitaan huhtikuun kokouksessa.
Sukukokous on myös sukukirjan julkistustilaisuus.
Uusiksi hallituksen jäsenehdokkaiksi on jo lupautunut Tuomo Ovaska ja Veli-Mikko Ovaska.
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KIRVUN MATKA
Sovittiin, että tänä vuonna ei järjestetä Kirvun matkaa, koska kiinnostusta ei ollut tarpeeksi ja tämän
hallituksen aikana on jäsenten yhteisiä tapaamisia muutenkin joka vuosi.
VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA RAHA-ASIAT
•

Hilkka esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

JÄSENKIRJE
Sovittiin, että kevään jäsenkirje lähetetään maaliskuussa ja siihen tulee ainakin seuraavat asiat
• Puheenjohtajan palsta (Tuula)
• Vuoden 2009 jäsenmaksu (Hilkka ja Raija)
• Sukukirjamainos hinta-arvioineen ja ennakkotilauksineen (Esko)
• Sukutaulujen päivitys (Lauri)
• Sukukokous (Tuula)
• Iltamajuttu (Tuula)
• Internet-sivujen tilanne (Tuula)
• Uusien hallituksen jäsenten ”metsästys” (Tuula).
JÄSENREKISTERIASIAT
•
•

•

Jäsenrekisterissä on 169 jäsentä, joista jäsenmaksun on maksanut 114 henkilöä.
Kuoleman kautta sukuseuran jäsenyydestä on poistunut neljä henkilöä.
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri laativat luettelon henkilöistä, jotka eivät ole maksaneet
jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Hallitus päättää seuraavassa kokouksessa
poistetaanko em. henkilöt sukuseuran jäsenyydestä.
Rahastonhoitaja on lähettänyt päivitetyn jäsenrekisterin Karjalan Liittoon.

TUOTTEET
Maarit Härkönen ei ollut paikalla, joten emme saaneet tuotemyynnin tilannekatsausta.
MUUT ASIAT
•

Kunniajäsenyydet mainitaan seuraavassa sukukokouksessa.

•

Sukuseura on saanut mainoksen Virolahden evakkovaelluksesta 4.7.2009.

•

Puheenjohtaja täyttää Karjalan Liitolle sukuseuran toimintakertomuksen vuodelta 2008.

•

Puheenjohtaja kertoi Karjalan Liiton kotisivupalvelusta, jäsenrekisterikoulutuksesta ja tulevasta
liittovaltuuston kokouksesta.

