OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry

KOKOUSKUTSU
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään to 15.4.2021 etäyhteydellä (Teams). Etäyhteys avataan
klo 17.30 ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00.
Ohjelma
Avaus: Kari Nieminen
Vakuutusyhtiö Turva esittäytyy
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 Varsinaiset kokousasiat
5.
Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
Ehdotus: Hyväksytään.
Päätös:
6.
Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Ehdotus: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.
Päätös/Beslut:
7.
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
Ehdotus: Hyväksytään.
Päätös:
8.
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä
tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi.
Ehdotus: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun
mukaan.
Päätös:
9.
Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien
jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 2022.
Ehdotus: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL,AKOL, YLL,SMOL ja TOOL
jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut.
Päätös:
10.
Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi 2021.
Ehdotus: Hyväksytään.
Päätös:
11.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
Päätös:
12.
Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.
Päätös:
13.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
ja hallintoa 2020.
Ehdotus: Valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young.
Päätös:
14.
Ajankohtaiskatsaus: Nina Lahtinen, OAJ
15.
Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Seinäjoella 11.1.2021
Hallitus

Kari Nieminen
puheenjohtaja

Paula Kotirinta
sihteeri

OAJ Österbottens medlemsföreningar
OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksille

OAJ POHJANMAANSÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS/
OAJ ÖSTERBOTTENS ORDINARIE ÅRSMÖTE
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 15.4.2021 etäyhteydellä (Teams).
Etäyhteys avataan klo 17.30 ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00. Ajankohtaiskatsauksen pitää koulutuspolitiikan
päällikkö Nina Lahtinen, OAJ.
OAJ Österbottens regionförening håller årsmöte to den 15 april 2021 via teams. Mötet börjar kl. 18.00. Nina
Lahtinen koulutuspolitiikan päällikkö OAJ berättar om aktuella ärenden.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry on kaikkien opettajaryhmien yhteinen yhdistys, joten toivomme kokoukseen
runsasta osanottoa ja edustajia kaikista opettajaryhmistä. Sääntöjen mukaan: jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat
käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa & kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden
äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohti. Jos kiinnostusta on, voivat
yhdistykset ylittää ns. virallisten kokousedustajien määrän. Kokous on avoin. Liitteessä tiedoksenne jäsenyhdistysten
virallisten kokousedustajien määrät.
Till årsmötet har varje medlemsförening rätt att sända en officiell mötesdeltagare per 50 medlemmar. Då ni anländer
till årsmötet överlämnar ni en fullmakt. Årsmötet är öppet för alla.

Mahdollisen äänestyksen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset (puhelinnumero, nimi,
yhdistys ja sähköpostiosoite) 5.4.2021 mennessä
niina.suokas@oajpohjanmaa.fi yhdistyksittäin.
Med anledning av eventuell omröstning ber vi vid anmälning (telefonnummer, namn,
förening och e-postadress) senast 5.4.2021
niina.suokas@oajpohjanmaa.fi helst genom förening.
Kokousmateriaali linkitetään OAJ:n nettisivuille huhtikuun alussa. /Mötesmaterialet hittas på www-sidan i början av
april. (www.oajpohjanmaa.fi)
Asialistalla sääntöjen mukaiset asiat. /I mötet behandlas stadgeeliga ärenden.
Tervetuloa kokoukseen! Välkommen till mötet! Niina Suokas/järjestöassistentti
LIITTEET/
BILAGOR

kokouskutsu/möteskallelse valtakirja/fullmakt
virallisten kokousedustajien määrä/antal officiella mötesdeltagare

