KOKOUSKUTSU
Uudenmaan Pelastusliiton jäsenet kutsutaan liiton

YHDISTETTYYN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEEN
Aika
Paikka

torstaina 29.10.2020 klo 18.00
Omnia, auditorio, Lehtimäentie 1 C, 02770 Espoo.
Jäsenyhteisö voi seurata kokousta Teams-kanavan kautta lähettämällä pyynnön 26.10.2020
mennessä toimisto@upl.fi. Käytettävissä on yksi Teams-kirjautuminen/jäsenyhteisö. Teamskanavan kautta osallistuvilla ei ole käytettävissä ääni- tai puheoikeutta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä ja 12 §:ssä mainitut asiat:
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Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus
Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus
Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan
lausunnot
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta vuodelle
2021
Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistamisesta
Päätetään vuoden 2021 talousarvion vahvistamisesta
Valitaan hallituksen jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa
olevien tilalle. Erovuorossa ovat Ilkka Heinonen, varalla Yrjö Jalava, Antti
Lallukka, varalla Toni Teperi ja Antti Mutikainen, varalla Antti Aitta.
Todetaan yhdistyksen edustajat, jotka yhdistyksen hallitus on valinnut
pelastusalan järjestöihin sekä muihin järjestöihin ja yhdistyksiin, joihin liitto
kuuluu jäsenenä
Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja vuodelle 2021 sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Jyrki Landstedt, puheenjohtaja

Teresa Pentikäinen, toiminnanjohtaja

Mikäli haluat kokousasiakirjat tutustuttavaksesi jo etukäteen, laita sähköpostilla pyyntösi 1.10.2020 jälkeen
toimisto@upl.fi.
Valtakirjat mukaan!
Osoite
Vapaalantie 2 A 7
01650 Vantaa

sähköposti
toimisto@upl.fi

Vänd
Kotisivut
www.upl.fi

MÖTESKALLELSE
Nylands Räddningsförbunds medlemmar kallas till

SAMMANSATT VÅR- OCH HÖSTMÖTE
Tid
Plats

torsdagen den 29.10.2020 kl. 18.00
Omnia auditorium, Lövkullavägen 1 C, 02770 Esbo.
Medlemsorganisationer kan följa med mötet via Teams genom att skicka begära om
möteslänken till toimisto@upl.fi senast den 26.10. Det finns endast möjlighet till en
länk/inloggning per medlemsorganisation. De som deltar via Teams har inte tal- eller rösträtt.
På mötet behandlas i stadgarna 11 § och 12 § nämnda ärenden:
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Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare
Val av två rösträknare
Konstaterande av mötets deltagare och beslutsförhet
Behandling av verksamhetsberättelse för år 2019
Behandling av föregående årsbokslut samt revisorns och
verksamhetsgranskarens utlåtande
Besluts om fastställande av bokslutet
Besluts om beviljande av ansvarighet åt de redovisningsskyldiga
Fastställs medlemsavgifterna och understödsavgifterna för år 2021
Fastställs verksamhetsplanen för år 2021
Fastställs ekonomiplanen för år 2021
Val av styrelsemedlemmar och personliga suppleanter för de som är i tur att
avgå. I tur att avgår är Ilkka Heinonen, suppleant Yrjö Jalava, Antti Lallukka,
suppleant Toni Teperi och Antti Mutikainen, suppleant Antti Aitta.
Fastställer de av styrelsen valda representanter att representera förbundet i
räddningsbranchens- och andra organisationer samt föreningar som förbundet
är medlem i
Val av revisor och verksamhetsgranskare och personliga suppleanter för år 2021
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Välkommen till mötet!

Jyrki Landstedt, ordförande

Teresa Pentikäinen, verksamhetsledare

Om du vill bekanta dig med mötesdokumenten på förhand, skicka begäran av dokumenten till
toimisto@upl.fi efter den 1.10.2020.

Tag med fullmakterna!
Osoite
Vapaalantie 2 A 7
01650 Vantaa

sähköposti
toimisto@upl.fi

Käännä
Kotisivut
www.upl.fi

