KOKOUSKUTSU

27.9.2007

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSSEMINAARIIN!
Aika:
Paikka:

20.10.2007
klo 11.00
Tiedekeskus Heureka, Vantaa
Kuninkaalantie 7

Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45. Liput elokuvaan ja näyttelyyn
jaetaan valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä, ennakkoilm. ei tarvita.
Ajo-ohjeet Heurekaan löytyvät kääntöpuolelta. Tikkurilan rautatieasema on
kävelymatkan päässä. Mikäli tarvitsette majoitusta, Sokos Hotelli Vantaa on aivan
lähellä.
Seminaarin ohjelma:
klo 11.00

Superelokuva Syvänmeren tulivuoret (Heureka, Verne-teatteri)
siirtyminen kokoustilaan – kahvit

klo 12.00

Ajankohtaiskatsaus
Huomionosoitusten jakaminen
Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa ovat äänivaltaisia
Liittoon kuuluvat rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa.
Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Liiton kokouksessa rekisteröityä yhdistystä
voi edustaa vain henkilö, jonka seura on ilmoittanut Liiton jäsenrekisteriin.
Hallituksen esitys vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi on luettavissa ennen
kokousta Liiton kotisivuilla: www.sukeltaja.fi/resurssipankki - hallinnolliset
dokumentit -syyskokous -2007- kansiosta. Hallitukseen ehdolla olevien tiedot
löytyvät myös samasta kansiosta.
Heurekassa avautuu 29.9. uusi Laivat ja meri- näyttely, johon on mahdollista
tutustua kokouksen jälkeen. Heureka on avoinna lauantaisin klo 18 asti.
Tervetuloa osallistumaan ja päättämään yhteisistä asioista!
HALLITUS
Kutsu syyskokousseminaariin on julkaistu myös Sukeltaja-lehden numerossa 3 sekä
Liiton kotisivuilla.
Huom: Kokousmateriaalin mukana Essenuoton ja Unidorsin tuoreet luettelotSukeltajaliiton jäsenseurat saavat jäsenetuna 20% alennuksen tuotteista.
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Näin saavut julkisilla liikennevälineillä:
Reittiopas ja julkisen liikenteen aikataulut Heurekaan kaikkialta pääkaupunkiseudulta löytyvät YTV:n
(Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) sivuilta www.ytv.fi.
Heurekaan on helppo tulla junalla. Lähes kaikki pääradan lähiliikenteen junat ( K, I, R, H, Z ja N) ja
lähes kaikki kaukoliikenteen junat pysähtyvät Tikkurilassa, joka on lähin rautatieasema. Asemalla on
viitoitus Heurekaan, jonne on kävelymatkaa noin 500 m.
Busseilla voi tulla Vantaan sisäisillä linjoilla Tikkurilan asemalle. Helsinki-Vantaan lentoasemalta on
suora yhteys Tikkurilaan bussilla nro 61. Helsingistä pääsee bussilla nro 611 Tikkurilaan ja nro 73
(Hakaniemestä) ja 73N (Rautatieasemalta) Kehä III:n ja Tikkurilan risteykseen.
Kevyen liikenteen reittiopas pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kerava)
löytyy osoitteesta http://kevytliikenne.ytv.fi/.
Navigointilaitteeseen laitettava osoite: Kuninkaalantie 7.
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SUKELTAJALIITTO RY

ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika

20.10.2007 klo 12.00.

Paikka Tiedekeskus Heureka, Vantaa
Kuninkaalantie 7
Ennen virallista kokousta ohjelmassa on superelokuva Syvän Meren
tulivuoret, joka alkaa klo 11.00 sekä sen jälkeen Liiton palkitsemisia
sekä tietoiskuja ajankohtaisista asioista.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1.

Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

2.

Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

3.

Työjärjestyksestä päättäminen

4.

Vuoden 2008 toimintasuunnitelmasta päättäminen

5.

Vuoden 2008 talousarviosta päättäminen

6.

Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenet

7.

Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

8.

Valitaan jäsenehdokkaat Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n
hallitukseen ja Olympiakomitean valtuustoon

9.

Sukeltajaliiton antidopingsääntöjen ja -ohjelman vahvistaminen

10. Muut määräajassa esitetyt asiat
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen
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VALTAKIRJA
Valtuutamme seuramme jäsenet ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
edustamaan seuraamme Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa
lokakuun 20. päivänä 2007 Tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla.
Seuran äänioikeutta käyttää _______________________________________
______________________________________________________________
Liiton sääntöjen 9 § mukaan varsinaista jäsentä voi Liiton kokouksessa edustaa vain
henkilö, jonka se on ilmoittanut Liiton jäsenrekisteriin. Sama henkilö voi valtakirjalla
edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Muilla jäsenyhdistyksen jäsenillä ja muilla Liiton
jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Liiton sääntöjen 6 § mukaan, jos Liiton varsinainen jäsen ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan maaliskuun 1. päivään mennessä, se menettää äänioikeutensa Liiton
kokouksissa siihen saakka, kunnes maksuvelvollisuus on hoidettu.
Liiton sääntöjen 5 § mukaan henkilöjäsenellä, yhteisöjäsenellä, kunniajäsenellä tai
tukijäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa.
___________________________ssa ___________kuun ______päivänä 2007

Seuran nimi ja leima

_______________________________________

___________________________ _____________________________
Seuran viralliset nimenkirjoittajat
Seuran äänimäärä

_____________________
(Liitto täyttää)

Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45
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