From: Iisalmen Olusseura ry <webmaster@iisalmenolutseura.fi>
Subject: Olutseuran jäsenkirje 2016

Iisalmen Olutseura ry

http://iisalmenolutseura.fi • [month name] [year]

Hei [first name]!

Seuramme kevätkokous pidetään pe 18.3.2016 klo 18.00 Kisakellarissa, joka sijaitsee
Keisarinkulman alakerrassa. Kokousrutiinien lisäksi ovat tarkoituksemme saattaa sääntömme ajan
tasalle, josta liitteenä hallituksen ehdotus.
Kokouksen jälkeen seuraa mielenkiintoista ohjelmaa: Halukkaat pääsevät kokeilemaan Megatzonepeliä, jossa joukkueittain ”taistelemme” kentän herruudesta. Lopuksi saamme sekä joukkueen että
henkilökohtaiset tulokset paperilla, joten jälkipeli tulee olemaan ennen näkemätön. Mikäli ko. peli ei
kiinnosta, on mahdollisuus tyytyä curlingiin tai laserilla tapahtuvaan hirvi/villisikajahtiin. Seura
kustantaa osallistujille nämä aktiviteetit. Olutmestari järjestää tietenkin kurkun kostuketta näiden
kisailujen ajaksi.
Em. tiimellysten jälkeen syömme aterian ja maistelemme tietenkin oluita erinomaisessa seurassa.
Ruoan hinta tullenee olemaan 10-15 e/henkilö ja juomat omakustannushintaisia.
Uskomme, että illasta tulee ikimuistoinen, joten ilmoittaudupa mieluummin heti
(ensio.kainulainen@gmail.com), ettei unohdu ja viimeistään pe 11.3.2016.
Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS 2016
Aika: 18.03.2016 klo:18.00, paikka: Kisakellari (Keisarinkulma)

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
5. Valitaan kokouksen sihteeri
6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
8. Toimintakertomus vuodelta 2015
9. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2015
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
11.Vuoden 2015 Olutseuralaisen julkistaminen
12. Sääntömuutosehdotus
13.Muut asiat:
- Jäsenasiat

- Vapun juhlinta
- Baltian matka
- Syksyn ohjelmasta
14. Kokouksen päättäminen

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS KEVÄTKOKOUKSELLE 2016
(Muutokset lihavoitu ja punaisella)

6 §. Kokoukset:
Syyskokous:
- hyväksyy seuraavaksi vuodeksi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion
- päättää jäsenmaksuista erikseen eri jäsenryhmille
- päättää hallituksen jäsenille sekä toimihenkiloille maksettavista korvauksista ja palkkioista
- valitsee seuraavalle toimintavuodelle hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja
tilintarkastajat toiminnantarkastajat.
- nimeää edustajat niiden yhdistysten vuosikokouksiin, joiden jäseniksi liittymisestä on päätetty seuran kokouksessa
- päättää missä lehdissä seuran kokoukset kutsutaan koolle
- käsittelee muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten hallitukselle edellisen elokuun loppuun mennessä kirjallisesti
syyskokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat.
7. Kokousten koolle kutsuminen:
Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jotakin sähköistä viestintävälinettä käyttäen kullekin jäsenelle. tai
julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Hallitus kutsuu ylimääräisen seuran kokouksen koolle, milloin se pitää sitä tarpeellisena ja milloin vähintään 1/10
jäsenistä hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää.

Muista ilmoittautua kevätkokoukseen 11.3. mennessä
Ensio Kainulainen, puheenjohtaja
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Perun jäsenkirjetilauksen!
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