Stenroth sukuseura ry

Jäsenkirje 2/2022

Syyskokous
ke 30.11.2022 klo 18
Oodi-kirjaston ryhmätila 4 (2 krs)
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki
Asialista
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 jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle (liitteenä tässä jäsenkirjeessä)
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan hallituksen jäsenet
8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
9. Kokouksen päättäminen

Huom! Hallituksesta on jäämässä pois jäseniä (yksi ”Henrik” ja yksi ”Sara”), joten toivomme kokoukseen tulijoiden miettivän ehdokkaita jo etukäteen. Myös
seuran puheenjohtaja valitaan nyt ensi kerran heti syyskokouksessa, joten siihenkin tehtävään on hyvä miettiä ehdokkaita etukäteen. Kokouksessa saa ehdottaa myös poissa olevaa, kunhan tämä on lupautunut ehdolle.
Jos haluat osallistua kokoukseen etäyhteydellä, saat linkin pyytämällä maaria.puupponen@helsinki.fi. Kokouksen jälkeen on sukuseuran jäsenille kahvitarjoilu 3. krs. kahviossa.

Lämpimästi tervetuloa!

Onko jäsenmaksusi 2022 maksamatta?
Tilitietojen mukaan kaikki jäsenet eivät ole maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksuaan. Tiedät maksamattomuuden siitä, ettet ole saanut Kivenjuuret-lehden numeroa 48 kotiin kannettuna. Mutta ehdit vielä korjata asian!
Jäsenmaksu 20 euroa maksetaan seuraavilla tiedoilla:

Pankkitili FI32 3131 3001 2465 94
Viitenumero 2022 03252
Jos maksat jotain muuta kuin vuoden 2022 jäsenmaksua, laita viesti tiedonantoihin siitä, mitä maksu koskee. Näin jäsensihteeri saa maksut varmasti oikealle paikalleen, eikä tarvitse turhaan karhuta. Jos haluat muuttaa yhteystietojasi tai ilmoittaa eroamisesta, laita viestiä jäsensihteeri Theo von Bellille
(theo.bell@bastu.net).

Stenroth sukuseura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Hallitus
Seuran hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa. Kiireisiä asioita käsitellään myös yhteisen sähköpostilistan avulla. Hallitus nimeää keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin, taloudenhoitajan sekä verkkosivuista vastaavan ja muut mahdollisesti tarvittavat vastuuhenkilöt. Hallituksen
kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.
Toimikunnat
Seuralla on ollut kaksi pysyvää toimikuntaa – historiatoimikunta ja viestintätoimikunta. Koska kummallakaan ei ole ollut viime vuosina aktiivista toimintaa,
hallitus harkitsee toimikuntien tarvetta uudelleen ja tekee asiasta ehdotuksen
vuoden 2023 aikana.
Tiedotus
Seuran jäsenille lähetetään kaksi jäsenkirjettä, joista ensimmäinen ennen kevätkokousta ja toinen ennen syyskokousta. Kirjeet lähetetään taloudellisista syistä
vain sähköpostiosoitteen ilmoittaneille, minkä lisäksi ne julkaistaan seuran
verkkosivuilla.
Seura julkaisee Kivenjuuret-nimistä lehteä. Vuoden 2023 aikana on tavoitteena julkaista kaksi numeroa, joista ainakin ensimmäinen paperimuotoisena.
Lehden päätoimittajana on Hannu Sariola ja taittajana Heikki Poroila.
Seuran yleinen tiedotus ja viestintä hoidetaan omien verkkosivujen kautta
(https://www.stenrothsukuseura.fi/). Verkkosivuilla julkaistaan edelleen kaikki

uudet Kivenjuuret-lehden numerot ja pidetään yllä vanhojen numeroiden arkistoa. Verkkosivuja hoitaa Ilari Stenroth.
Tiedotusta hoidetaan vain maksuttomilla menetelmillä, mistä syystä pyritään
tehostamaan jäsenkunnan sähköpostiosoitteiden hankkimista ja käyttämistä.
Talous
Seuran taloudesta vastaa hallituksen nimeämä taloudenhoitaja. Tilinpäätöksen
teko on aiemmin ostettu ulkopuoliselta yritykseltä, mutta vuoden 2023 tilinpäätöksen on lupautunut laatimaan kulukorvauksia vastaan Seija Lind.
Seuran tulot ovat peräisin jäsenmaksuista ja myyntivarastossa vielä olevista
muutamista julkaisuista ja viireistä. Hallitus tutkii mahdollisuuksia löytää uusia
tulojen lähteitä.
Jäsenasiat
Uudet jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksissa ja päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Samoin menetellään eroavien ja jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi erotettavien jäsenten kohdalla.
Seuralla on jäsenrekisteri, jota hoitaa hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsensihteeri. Jäsenrekisteriä pidetään yllä hallituksen päätösten mukaisesti,
minkä lisäksi jäsensihteeri voi korjata virheitä ja muuttuneita osoitteita omatoimisesti. Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen maksamisen seurantaan, seuran lehden postittamiseen ja kokouksista tiedottamiseen.
Varsinainen toiminta
◼ Seura järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen ja syyskokouksen. Molempiin kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
◼ Kesäkuussa järjestetään jäsenille retki Nissbackan kartanoon ja sen yhteydessä toimivaan Laila Pullisen veistospuistoon. Vierailun jälkeen tarjotaan ateria
Östersundomin kylätalo Gilletissä. Tapahtuman valmisteluja johtaa Jukka Paatero.
◼ Hallitus etsii keinoja uusien jäsenten saamiseksi ja nykyisten jäsenten osallistumisen vahvistamiseksi.
◼ Hallitus selvittää, voitaisiinko paperisina kirjoina julkaistut Kvartetto-sarjan
osat julkaista myös seuran verkkosivuilla, koska tiedot ovat digitaalisessa muodossa olemassa. Samassa yhteydessä selvitetään, mitä muuta materiaalia voitaisiin tarjota seuran digitaalisesta arkistosta, jota on pitänyt yllä Maaria Puupponen.
◼ Seura tukee suljettua Facebook-ryhmää, joka on perustettu Stenroth-suvun
jäsenten käyttöön helpottamaan yhteydenpitoa, keskustelua sukututkimuksesta
ja sen menetelmistä, valokuvien tunnistamista, DNA-tutkimukseen liittyvien kysymysten käsittelyä sekä suvun jäsenten järjestämistä tapahtumista tiedottamista. Seura tukee myös muitten sosiaalisen median alustojen kautta tapahtuvaa
Stenroth-viestintää, mutta ei perusta omia tilejä.

Stenroth sukuseura ry (Y-tunnus 3054804-2)

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Kirjat ja viirit
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

100,00
100,00

KULUT
Kivenjuuret-lehti
Jäsentilaisuudet
Muut varsinaisen toiminnan kulut

-1400,00
-1000,00
- 950,00

Kokouskulut
Toimistokulut
Pankkikulut
Verkkopalvelukulut
Myynnin postituskulut

- 450,00
- 80,00
- 300,00
- 80,00
- 40,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinainen toiminta yhteensä

- 3350,00
- 3250,00

VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksut*
Varainhankinnan tuotot yhteensä

3400,00
3400,00

KULUT
Jäsenmaksut**
Muut kulut
Varainhankinnan kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä

-44,00
-50,00
- 94,00
3306,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

56,00

* à 20 euroa
** Suomen Sukututkimusseuran jäsenmaksu

Kivenjuuret numero 49 (2/2022) ilmestyy joulukuun puoliväliin mennessä.
Se postitetaan vain jäsenmaksun maksaneille. Lehden saa kuitenkin myös jälkikäteen maksamalla ja ilmoittamalla asiasta ja toimitusosoitteesta päätoimittaja Heikki Poroilalle (heikki.poroila@gmail.com).
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