TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 1/2011 (13.02.2011)
KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

1. UUDET JÄSENET
* Ovaskan sukuseuraan hyväksyttiin vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011
alussa seitsemän uutta jäsentä, ja heille lähetettiin tuorein jäsenkirje ja
sukulehti.
2. JÄSENMÄÄRÄ VUODEN 2010 LOPUSSA
* Sukuseurassa oli 162 jäsentä ja 7 kunniajäsentä. Sukuseurasta erosi vuoden
aikana 2 jäsentä, 3 jäsentä kuoli ja 9 jäsentä poistettiin sääntöjen mukaan
jäsenrekisteristä, koska he eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen
vuoteen
3. TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2010--31.12.2010
* Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen.
4. VAIHTO-OMAISUUS VUODENVAIHTEESSA
* Sukuseuran myytävien tuotteiden valikoima on pysynyt ennallaan, ja kaikkia
tuotteita on varastossa. Sukututkimus-CD:n hinnaksi päätettiin 5 €/kpl +
postimaksu 2 €.

5. SUKULEHDEN JAKELU, SAATU PALAUTE JA TULEVAT TAVOITTEET
* Sukulehtitoimikunta on saanut myönteistä palautetta. Sukulehti on todettu
mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Joku on maininnut sen olevan "tuhti
tietopaketti", ja joku toinen on pitänyt sitä jopa liian tiiviinä.
* Lehti on lähetetty kaikille sukuseuran jäsenille. Lisäksi muutamia kappaleita
on annettu PR-tarkoituksiin hallituksen jäsenille. Myös Karjalan Liitto ja
Hyvinkään Karjala-seura sekä Karjala-lehti ovat saaneet yhden kappaleen.
* Lehteä myydään erilaisissa tapahtumissa ja juhlatilaisuuksissa käteishintaan
5 €/kpl.
* Vuoden 2010 sukulehti ilmoitetaan vuoden 2011 sukulehtikilpailuun.
* Seuraavaa sukulehteä on alettu suunnitella. Se ilmestynee vuoden 2011
lopussa tai vuoden 2012 alussa.

6. OSALLISTUMINEN KARJALAN LIITON TOIMINTAAN
* Ovaskan sukuseura osallistuu Karjalan Liiton vuoden 2011
toimintakilpailuun sekä Turussa pidettävien kesäjuhlien lippukulkueeseen,
mikäli jäsenistöstä löytyy kulkueeseen tarvittavat kolme henkilöä.
7. SUKUSEURAN HALLITUKSEN JÄSENTEN TYÖ SUKUSEURAN HYVÄKSI
* Ovaskan sukuseuran hallituksen jäsenet toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta
eivätkä voi vaatia palkkiota. Jos kyse on hallituksen jäsenen
ammattiosaamiseen liittyvästä työstä, jota jäsen ei halua tai hänen ei voida
edellyttää tekevän ilman korvausta, hallitus voi pyytää jäseneltä tarjouksen ja
harkitsee sen saatuaan, voidaanko se hyväksyä.
8. SUKUMATKA VUONNA 2012
* Vuonna 2012 ei tehdä sukumatkaa.
9. ILTAMAT
* Vetovastuu vuoden 2012 iltamien järjestämisestä on Munukoilla. Ovaskan
sukuseura odottaa heidän aloitettaan.
10. SUKUTUTKIMUSTYÖ
* Hallitukselle on esitetty, että sukututkija Heljä Pullia pyydettäisiin
jatkamaan 1600-luvun käräjäpöytäkirjojen tutkimista. Hallitus odottaa
tarkempaa ehdotusta ja päättää asian sen pohjalta.
* Sukututkimusrekisteri niiden osalta, jotka ovat syntyneet vuonna 1910 tai
ennen sitä, viedään internetiin. Sukuseuran jäsenille ilmoitetaan salasana, jolla
sitä pääsee tutkimaan.

