Orbinskin sukuseuran vuosikokous
Orbinskin sukuseura piti sääntöjensä mukaisen vuosikokouksen 4. elokuuta 2018.
Kokouspaikkana toimi Rantasalmella sijaitseva Kuus-Hukkalan lomakylä Kolkonjärven rannalla.
Osallistujen määrä oli ilahduttavan suuri, esi-isämmehän tulivat rajan takaa juuri näille
seuduille.
Sukuseuran tapaaminen alkoi klo 11 opastetulla kiertoajelulla, josta kertomus toisaalla näillä
sivuilla. Ennen sukuseuran kokousta saimme nauttia monipuolisen ja maittavan lounaan.
Pitkään kestänyt kokous aloitettiin noin klo 15. Seuran hallitus joutui melkoiseen
pyöritykseen, mutta asioiden käsittely ja päätökset pysyivät kuitenkin kokouksen
puheenjohtajan ja vt. puheenjohtajan hallinnassa kiitettävästi. (Eräs seuran uusi jäsen
totesikin tulleensa varsin värikkääseen sukukokoukseen.)

Jäsenmaksuasia sai paljon keskustelua aikaiseksi. Todettiin, että jäsenmaksuja on usealta
seuran jäseneltä jäänyt rästiin. Orbinskin sukuseura ei ole businessyritys, mutta jäsenet
voisivat harkita jäsenmaksun suorittamista, sillä rekisteröidyllä yhdistyksellä on kuluja, jotka
on pystyttävä kattamaan. Hallituksen toiminta on vapaaehtoista. Yhteinen toivomus on, että
jäsenmaksun kukin maksaisi kerran vuodessa. Tästä pois lukien ainaisjäsenyyden maksaneet.
Yhdistyksen nettisivujen uudistamisesta ja suvun viirin työstämisestä vektorimuotoon
keskusteltiin. Iso kiitos Erno Pystyselle Turkuun viirin piirtämisestä sähköiseen muotoon.

Nettisivutkin ovat työn alla, kiitos tästä Riku Orbinskille Ouluun. Suvun toiminnan
kehittäminen kaipaa uusia tuulia ja innokasta joukkoa ideoimaan sekä viemään eteenpäin
Orbinskin suvun hyvin käyntiin lähtenyttä yhteistä taivalta. Nuorisoa toivottaisiin nyt kovasti
mukaan kaikkeen toimintaan. Vanhemmilla ”binskiläisillä” on edelleen tärkeä osa seuran
toiminnassa, joten ei kannata huokaista!
Vastuuvapauspykälä aiheutti ankarimman keskustelun. Jokainen tuli asiassa kuulluksi ja sai
näkemyksensä esittää. Asia meni lopulta niin tiukille, että vastuuvapauden myöntämisestä
jouduttiin äänestämään. Hallitus sai kuitenkin kokouksen osallistujien tuen, kahden jäsenen
vaatiessa pöytäkirjaan eriävän merkinnän. Pöytäkirjojen osalta kokouksessa sovittiin, että
tästä lähin edes niitä ei julkaista netissä. Pöytäkirjat saa halutessaan nähtäväksi hallitukselta.

Kokouksen päätteeksi kuulimme Helena Orbinskyn kokoaman mielenkiintoisen esitelmän Aksel
Albin Orbinskin sukuhaarasta. Saimme tutustua Akselin jälkeläisiin paikan päällä.
Illalla oli tarjolla Rantasalmen railakkaat konttitanssit. Järjestelyistä vastasi Kolkonlahden
kesäkahvio, jonka omistaja on Anja Hietaneva. Tarjolla oli muun muassa savumuikkuja,
lörtsyjä, muurinpohjalettuja sekä erilaisia virvokkeita. Tansseissa lavalle nousi myös suvun
poikien muodostama, suvun suosioon noussut cover-yhtye, The Orbinski Band. Sukuseuran
tapaaminen oli kaiken kaikkiaan onnistunut.
Näissä tapaamisissa on oiva mahdollisuus tutustua omiin sukujuuriin ja kaukaisempiin
sukulaisiin. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat Orbinskin sukuseuran jäsenet
seuraavaan tapaamiseen.
Hallituksen puolesta,
Katja Orbinski

