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HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA
Sukuseuran hallitus kokoontui 17.9.2005 Riihimäellä Janne Mykrän kotona. Paikalla oli
kuusi jäsentä. Kokouksessa käytiin tuttuun tapaan vilkasta keskustelua.
Päätettiin ryhtyä vaakunahankkeeseen ja saaduista tarjouksista hyväksyttiin Harri Rantasen 960 euron tarjous, joka vaikutti suunnittelun ja aineiston luovuttamisen osalta kaikkein laadukkaimmalta. Kustannukset jaetaan kahdelle tilikaudelle. Keskusteltiin Mykrä-sukuun liittyvistä teemoista. Esille nousi
mm. asuinalueiden perusteella vesistöt (Vuoksi, Mykräjoki), elinkeinoina maanviljelys, maan kaivaminen (tähkä, kuokka, mykrä = myyrä), asuinrakennuksena torppa (orsi tms.). Heraldikolla suunnittelussa melko suuret vapaudet, koska hän ammattilaisena tuntee heraldiikan asettamat vaatimukset. Perusratkaisuna toivottiin olevan yksinkertainen, mutta juhlava vaakunan kilpiosa. Heraldikolta pyydetään
2-3 luonnosta, jotka esitellään hallituksen kokouksessa. Keskusteltiin vaakunan käyttömahdollisuuksista ja mahdollista jäsentuotteista.
Keskusteltiin tulevista sukuseuraan liittyvistä tapahtumista. Karjalaiset kesäjuhlat 16.-18.6.2006 Haminassa, jossa seuralta edustus kulkueessa. Sääntömääräinen vuosikokous 2006. Sen yhteydessä suvun jäsenille tarkoitettu sukujuhla, jossa vaakunan julkistaminen. Pitopaikaksi päätettiin Vanajanlinna.
Keskusteltiin Karjalan Liiton muuttuneesta jäsenmaksukäytännöstä. Päätettiin kerätä KL:n jäsenmaksu (5 euroa/jäsen) sukuseuran jäsenmaksun yhteydessä niiltä, jotka haluavat kuulua sukuseuran
kautta myös KL:on. Sukuseuran jäsenyys ei velvoita jäsenyyteen KL:ssa. Kunniajäsenten osalta sukuseura maksaa seuran jäsenmaksun lisäksi myös KL:n jäsenmaksun. Päätettiin lähettää maksulomakkeet alkuvuodesta 2006.
Hyväksyttiin sukuseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006. Jäsenlehti ilmestyy jatkossa vain kaksi kertaa vuodessa. Sukuseuran jäsenkysely lykätään vuoden 2006 syksyyn. Vuonna 2007
olisi jälleen sukuretken vuoro. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin junamatkan järjestämistä Hiitolaan. Seuraava hallituksen kokous keväällä Ulvilassa.

KARJALAN LIITON JÄSENMAKSU-UUDISTUS
Karjalan Liiton liittokokouksessa huhtikuussa 2005 tehtiin jäsenmaksun perusteisiin muutos,
joka voi vaikuttaa melko tuntuvasti Kannaksen Mykrät -sukuseuran toimintaedellytyksiin.
Sukuseuramme on ollut Karjalan Liiton (KL:n) jäsenseura ja tähän asti maksanut KL:lle vuosittain kiinteän 100 euron jäsenmaksusuorituksen. Sukuseuramme kautta KL:on ovat kuuluneet henkilöjäseninä
kaikki varsinaiset jäsenemme, joita on nyt noin 140. Yksittäisen jäsenen osuus KL:lle maksettavasta 100
euron summasta on siis aiemmin ollut n. 0,70 eur.
Mitä jäsenmaksu-uudistus merkitsee sukuseuran kannalta?
Vuodesta 2006 alkaen Karjalan Liitto perii jäsenmaksuna KL:n alaisilta yhdistyksiltä kiinteän maksun
sijasta könttäsumman, joka perustuu jäsenyhdistyksen maksavien jäsenten jäsenmäärään. Yhden henkilöjäsenen KL:lle tilitettävä maksuosuus on 5 euroa eli Kannaksen Mykrät -sukuseuran osalta könttäsummaksi tulee 5 euroa kerrottuna maksavien jäsenten määrällä = 5 eur x 140 = 700 eur. Yksittäisen
jäsenen osuus KL:lle maksettavasta uudesta summasta tulisi siis olemaan 5 euroa. Kun sukuseuran
varsinaisilta jäseniltään perimän vuotuisen jäsenmaksun osuus on ollut 10 euroa, niin sukuseuran jäsenmaksuista kertyvistä tuotoista menisi täten puolet KL:lle.
Jäsenmaksujärjestelmän uudistumisen etuihin kuuluu tosin se, että periaatteessa jatkossa kukin yksittäinen jäsen ”maksaa” tuon KL:n osuuden vain yhden yhdistyksen kautta. Ne jotka ovat jäseninä useassa
KL:on kuuluvassa yhdistyksessä voivat valita, minkä yhdistyksen kautta tuo jäsenyys Liittoon toteutuu.
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