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KARJALAN LIITON JÄSENMAKSU-UUDISTUS
Keskusteltiin Karjalan Liiton vuoden 2006 jäsenmaksu-uudistuksesta, jossa seuran tyypistä
riippumatta kaikki yksittäiset jäsenet maksavat liitolle samansuuruisen jäsenmaksun, viisi euroa.
Tämän johdosta sukuseuran Karjalan Liitolle maksama jäsenmaksu viisinkertaistuisi vuonna 2006.
Hallitus päätti lähettää jäsenkirjeen liitteenä kyselyn sukuseuran jäsenille heidän mahdollisesta
kuulumisestaan Karjalan Liittoon jonkun muun yhdistyksen kautta, jolloin sukuseuran ei tarvitsisi
maksaa heistä Karjalan Liiton jäsenmaksua. Lisäksi tiedustellaan haluaako sukuseuran jäsen olla
lainkaan Karjalan Liiton jäsenenä.
Kyselyssä pyydetään lisäksi ilmoittamaan sukuseuralle perhejäsenten nimet ja haluaako jäsen
jäsentiedotteensa jatkossa postitse vai sähköpostilla.
Sukukokous päättää kesällä 2006 sukuseuran jäsenmaksun suuruudesta.
JÄSENTIEDOTE
Jäsentiedote lähetetään sukuseuran jäsenille viikolla 41.
Tiedote sisältää
• puheenjohtajan palstan
• tuotemainoksen
• mainoksen Kekri-iltamista
• uuden kotisivuosoitteen
• kyselyn Karjalan Liiton jäsenyydestä
• muistutuksen jäsenmaksun maksamatta jättäneille.
SUKUKIRJA
Kierrekansiomuotoisen sukukirjan painatusta ei käsitelty, koska sukukirjavastaava ei ollut paikalla.
Puheenjohtaja ehdotti, että ryhdyttäisiin tekemään uuden, sidotun sukukirjan kartoitus- ja
valmistelutyötä.
SUKUSEURAN INTERNET-SIVUJEN TILANNE
Selvitettiin sukuseuran internet-sivujen tilannetta.
JÄSENREKISTERIN PERKAUS
Keskusteltiin siitä, että henkilöitä jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuja vuosina 2003 – 2005 tai
joiden jäsentiedotteet ovat palautuneet takaisin useaan kertaan, ei pidettäisi enää sukuseuran eikä
Karjalan Liiton listoilla eikä heille lähetettäisi jäsentiedotteita.
KEKRI-ILTAMAT
Käytiin lävitse 29.10. klo 14.00 – 20.00 Orimattilan Jymylinnassa pidettävien Kekri-iltamien
ohjelma, työnjako ja tiedottaminen.
SUKUSEURAN TALOUDELLINEN TILANNE
Rahastonhoitaja selvitti sukuseuran taloudellisen tilanteen.
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MUUT ASIAT
Käytiin lävitse viime kokouksen jälkeen sähköpostikokouksissa käsitellyt asiat
• Isännänviirien tilaukset ja toimitukset.
• Kesäretken järjestämisestä luovuttiin, koska ennakkoilmoittautumisia ei tullut riittävästi.
• Karjalajuhlille Lahteen ei ilmoittautunut marssijoita.
• Meiltä oli edustaja mukana Karjalan Liiton liittokokouksessa
• Perustettiin kotisivuprojekti ja tilattiin sivuston suunnittelu ja koodaustyö
• Päätettiin sukuseuran internet-sivujen domain-nimeksi www.ovaskat.net.
• Päätettiin lähettää jäsentiedote syyskuussa.
Sukuseuralle oli tullut kysely sukututkimukseen osallistumisesta, johon vastataan.
Keskusteltiin hallituksen jäsenten ja varajäsenten yhteystietojen esiintymisestä uusilla internetsivuilla. Todettiin, että jos joku ei halua osoitettaan, puhelinnumeroaan tai sähköpostiosoitettaan
sivuille, niin ilmoittakoon siitä sihteerille mahdollisimman pian, muuten tiedot julkaistaan.
Muistutettiin vielä, että hallituksen jäsenet ja varajäsenet toisivat arpajaisvoittoja Kekri-iltamiin.

