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HYVÄT SCHADEWITZIN SUKUSEURAN JÄSENET
Sukuseuran yhdestoista toimintavuosi
Kulunut vuosi 2017 oli sukuseuramme yhdestoista toimintavuosi. Sukuseuran
nettisivut aukesivat Maarit Saresman toteuttamana 30.6.2017. Nettisivu löytyy
osoitteesta https://www.schadewitzinsukuseura.fi/ Yhteisen aktiivisen toiminnan
näkökulmasta katsottuna vuosi 2017 jäi välivuodeksi, yhteistä toimintaa ei seuran tai
yhteyshenkilöiden toimesta järjestetty.
Sukukirjan työstämistä esityskuntoon on jatkettu vuoden 2017 aikana.
Sukuseuran hallitus
Seuran puheenjohtajana ja hallituksen jäseninä toimintavuoden 2017 aikana ovat
toimineet:
Katri Schadewitz, Juva

puheenjohtaja, sisäinen ja ulkoinen
tiedottaminen

Liisa Laatu, Jyväskylä

varapuheenjohtaja

Matti Saresma, Mikkeli

jäsen, taloudenhoito, kirjapito, jäsenrekisteri

Raija Rytkönen, Vantaa

jäsen, sukututkimusasiantuntija,
sukurekisterin hoito

Raija Auvinen, Helsinki

jäsen, sukutietojen keruu, sukukirjatiimi

Merja Ahonen, Rovaniemi

jäsen, sukutietojen keruu

Miia Saresma, Lahti

jäsen, sihteeri

Maarit Saresma, Vantaa

jäsen, kotisivut

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden 2017 aikana kerran. Vantaalla 27.5. olleessa
kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätöksen 2016 asiakirjat sekä
toimintakertomus. Kokouksessa päätettiin vuoden 2017 jäsenkirjeen sisällöstä ja
todettiin muutokset jäsentilanteessa. Kokouksessa suunniteltiin verkkosivujen
julkaisemista ja sukukirjaprosessin edistämistä.
Varsinaisten kokousten lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse
tarpeen mukaan.
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Jäsenet
Sukuseurassamme on 31.12.2017 jäseniä 88 henkilöä. Yksi uusi jäsen on liittynyt
sukuseuraan. Seurasta eronneiksi on katsottu 10 jäsentä. Jäsenmaksun suuruus on ollut
20 €, ainaisjäsenmaksu on 15-kertaisen jäsenmaksun suuruinen.
Talous
Jäsenmaksut on kerätty yhdistyksemme tilille Suur-Savon Osuuspankkiin.
Jäsenmaksuja kerätään jäsentiedotteen mukana toimitettujen maksulomakkeiden
avulla. Muuta varojen keruuta ei ole ollut.
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Esko Loikkanen Juvalta ja Juhani
Usala Tampereelta sekä varatoiminnantarkastajina Tuula Nakari Taipalsaarelta ja
Leena Taivalantti Mikkelistä.
Muu toiminta
Hallituksen toimesta laadittiin Jäsentiedote I / 2017 päivämäärällä 27.5.2017.
Jäsentiedote lähetettiin jokaiselle jäsenelle.
Jäsenmaksuja on kerätty ja jäsenhankintaa suoritettu jäsentiedotteen yhteydessä toimitettujen maksu- ja perhelomakkeiden avulla.
Jäsenrekisteriä on ylläpidetty Jäserin avulla. Jäsentietoja käytetään ainoastaan
tiedotukseen ja jäsenmaksujen keräämiseen. Sukututkimusta ja sukujulkaisua varten
kerättyjä tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön. Sukuseuralla on lain vaatimat
rekisteriselosteet.
Vuosi 2018
Kesäkuussa pidämme Sukukokouksen Mikkelissä lauantaina 9.6.2018, kokouskutsu ja
ohjelma ovat omana liitteenään tiedotteen mukana. Sukukokouksessa valitaan
perinteisesti hallitus uudelle kaudelle, uusia ja innokkaita toimijoita tarvitaan aina
mukaan. Mieti omalta kohdaltasi voisitko sinä olla mukana suunnittelemassa yhteistä
toimintaa tulevaisuudessa?
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