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OAJ ETELÄ-KARJALA
OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry.

KOKOUSKUTSU
18.02.2013

OAJ Etelä-Karjalan jäsenyhdistyksille
OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry.

OAJ Etelä-Karjalan varsinainen kokous
keskiviikko 03.04.2012 klo 18.00
IMATRAN KYLPYLÄ
Purjekuja 2
Imatra

Ruokailu alkaen klo 16.45
Valtakirjojen tarkastus; kabinetti Ukonniemi alkaen klo 17.45
Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme jäsenyhdistyksiltä osallistujamäärän
ilmoittamista torstaihin 28.3. mennessä hallituksen sihteerille.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen päätyttyä
ajankohtaiskatsaus
Opetusalan ammattijärjestö, varapuheenjohtaja
OAJ:n Ammatilliset opettajat, puheenjohtaja
Päivi Koppanen

Tervetuloa !
Lappeenrannassa 18.2.2013
OAJ Etelä-Karjalan hallituksen puolesta
merk. Tytti Kiiski, puheenjohtaja ja
Pertti Simpura, sihteeri
pertti.simpura@suomi24.fi
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OAJ ETELÄ-KARJALAN JÄSENYHDISTYKSET

OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry
OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry
OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry
OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry
OAJ:n Lappeenrannan teknillisen yliopiston lehtorit ry
OAJ:n Lemin paikallisyhdistys ry
OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry
OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry
OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry
OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry
OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry
OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry

ESITYSLISTA SEURAAVALLA SIVULLA
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OAJ ETELÄ-KARJALA
OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry.

ESITYSLISTA
03.04.2013

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätetään seuraavat asiat:
I Kokouksen järjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t
5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
9. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien
jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
12. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen
seuraavaksi toimikaudeksi.
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan
kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.
14.1. Sääntömuutos

hallituksen puolesta

merk.

Tytti Kiiski
puheenjohtaja

Pertti Simpura
sihteeri
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OAJ ETELÄ-KARJALA

VALTAKIRJA

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry.

_________________________________________________________________
OAJ ETELÄ-KARJALAN JÄSENYHDISTYKSEN NIMI
on valinnut ___/___ 20___ pitämässään kokouksessa alla luetellut yhdistyksen jäsenet edustajaksi
varsinaiseen kokoukseen vuodeksi 2013 (Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen
yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 20 jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä
kohti; säännöt 10§).

VARSINAINEN EDUSTAJA

VARAEDUSTAJA

Läsnä olevia yhteensä

valtakirjan oikeaksi todistaa ___/___ 2013

_________________________________
yhdistyksen puheenjohtaja

(yhdistyksen leima)
_________________________________
yhdistyksen sihteeri
_________________________________
valtakirjan jättäjän nimikirjoitus
Läsnä olevan edustajan nimen kohdalle merkitään rasti ennen valtakirjan luovuttamista.
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