
 

 

 

OAJ:s regionförening i Österbotten 
 

MÖTESKALLELSE 
 

Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls to den 15 april 2021 på distans via Teams. Distanslänken 

öppnas kl. 17.30 och det egentliga mötet börjar kl. 18.00. 

Program 

Mötet öppnas: Kari Nieminen 

Försäkringsbolaget Turva presenterar sig 

I Organisering av mötet 

1. Val av ordförande och sekreterare. 

2. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

3. Lagenlighet och beslutförhet. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

II Mötesärenden  

5. Godkännande av verksamhetsberättelse för år 2020. 

Förslag: Godkänns. 

Beslut: 

6. Föreningens bokslut och revisionberättelse för räkenskapsperioden 2020 samt fastställande av bokslut och 

beviljande av ansvarsfrihet. 

Förslag: Bokslutet godkänns och beviljas ansvarsfrihet. 

Beslut: 

7. Godkännande av verksamhetsplan för år 2021. 

Förslag: Godkänns. 

Beslut: 

8. Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden 

för år 2021. 

Förslag: Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKA och revisorsarvoden enligt räkning. 

Beslut: 

9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021. 

Förslag: 0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL och TOOL, som 

ersätter medlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse. 

Beslut: 

10. Godkännande av budgetförslag för år 2021. 

Förslag: Godkänns. 

Beslut: 

11. Val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod. 

Beslut: 

12. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande verksamhetsperiod. 

Beslut: 

13. Val av två revisorer och revisorsersättare för år 2021. 

Förslag: CGR-revisor Ernst & Young. 

Beslut: 

14. Aktuellt: Nina Lahtinen, OAJ 

15. Behandling av övriga eventuella ärenden. 

 
Seinäjoki 11.1.2021 

Styrelsen 

 

 

 

 

Kari Nieminen  Paula Kotirinta 

ordförande  sekreterare 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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/ kokouskutsu/möteskallelse valtakirja/fullmakt 

BILAGOR      virallisten kokousedustajien määrä/antal officiella mötesdeltagare 

http://www.oajpohjanmaa.fi/

