KROHN-SUKUSEURA

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN SUKUKOKOUS 2012
Aika: lauantai 19.5.2012 klo: 15.00–17.16
Paikka: ravintola Perho (os. Mechelininkatu 7, 00100 Helsinki)
Läsnä: Risto Honkanen, puheenjohtaja
27 sukuseuran jäsentä
Irene Honkanen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Sukuneuvoston puheenjohtaja Risto Honkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi
varsinaiseen sukukokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän ja kahden pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Honkanen ja pöytäkirjanpitäjäksi Irene Honkanen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Kurki-Suonio ja Kati Kullberg.
4. Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta
Puheenjohtaja kävi läpi kuluneen toimikauden aikana tehtyjä toimenpiteitä. Toimikauden alussa
sukuneuvoston jäsenille lähetettiin kysely, jonka pohjalta kartoitettiin jäsenten mielipiteitä siitä, mitä
sukuseuralta toivotaan. Kyselyn pohjalta sukuneuvosto asetti suuntaviivat toiminnalleen. Konkreettisesti
toteutuneita asioita toimikaudella ovat mm. sukuseuran verkkosivut (avattiin tammikuussa 2010),
Pietariin tehty matka ja sukuseuran 40-vuotisjuhlat.
5. Yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja tilintarkastajien lausunnot
Käytiin läpi kuluneen toimikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.
6. Kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja
myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille

päätöksenteko

vastuuvapauden

Vastuuvapaus myönnettiin.
7. Jäsenmaksujen vahvistaminen alkavaa toimikautta varten
Heikki Korosuo kävi läpi Julius Krohnin ja Leopold Krohnin hautamaksut. Seuraavat maksut erääntyvät
vuosina 2013 (628 euroa/10 vuotta/Julius Krohn) ja 2015 (1437 euroa/10 vuotta/ Leopold Korhn).
Maksujärjestely sovittiin muutettavaksi niin, että jatkossa molempia hautapaikkoja tuetaan tasapuolisesti
628 eurolla. Ylimenevä osa Leopold Krohnin hautamaksusta hoidetaan jatkossa yksityisesti ilman
sukuneuvoston rahoitusta. Sukuseuran jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (20 euroa yli 27-vuotiailta
ja 10 euroa 17-26- vuotiailta. Ainaisjäsenmaksu 200 euroa)

8. Alkavaa toimikautta varten valittavien puheenjohtajan, jäsenten, kahden tilintarkastajan ja kahden
varatilintarkastajan vaalit.
Lainmuutoksen vuoksi tilintarkastaja-termi muutettiin toiminnantarkastajaksi. Sukuneuvoston jäsenistä
Riitta Björklund-Kallas vapautettiin hänen pyynnöstään sukuneuvoston jäsenyydestä. Keskustelussa
nostettiin esille eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus sukuneuvostossa ja todettiin, että sukuneuvoston
jäsenten välillä ei ole eturistiriitoja ja edustusto jakautuu suhteellisen tasapuolisesti sukuhaaroittain
neuvostossa.
Puheenjohtajaksi uudelle toimikaudelle valittiin Risto Honkanen. Sukuneuvostoon äänestettiin uusina
jäseninä Mikaela Meurman ja Irene Honkanen. Edelliseltä toimikaudelta jatkavat sukuneuvoston
jäseninä: Peter Hackman, Heikki Korosuo, Anna Krohn, Heidi Krohn, Paula Kurki-Suonio, Reino KurkiSuonio, Hilkka Oksama-Valtonen ja Holger Stubb. Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku ja Andrea
Krohn. Varatilintarkastajiksi valittiin Klaus Krohn ja Amanda Krohn.
9. Kokouksessa esille nousseita muita aiheita
Musiikin maisterin Martti Laitisen työskentely Ilmari Krohnin tuotantoon liittyen. Keskusteluissa nousi
esille mahdollisen Ilmari-illan järjestäminen. Anna Krohn otti asian hoitaakseen.
Kokouksessa keskusteltiin myös mahdollisen sukuseuran
Matkakohteiksi ehdotettiin Lontoota, Madeiraa ja Rügeniä.

järjestämän

matkan

päämäärästä.

Keskustelua heräsi myös mahdollisen aidan hankkimisesta Juliuksen haudalle. Lisäksi Kronikan
suomentamisesta keskusteltiin. Reino Kurki-Suonio ilmoitti, että nettisivuilla on tietoa Nikolain
jälkeläisestä Australiasta ja Emilien jälkeläisestä Norjasta. Krohnilainen ruokakulttuuri nostettiin myös
esille ja Helmiriitta Honkanen lupasi tarkistaa, mikäli hänellä löytyy tarkempaa tietoa tästä. Kai
Krohnilla on halussaan valokuvia, jotka sukuseura voisi skannata käyttöönsä myöhemmin.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokous päätettiin klo 17.16.
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