Tiedote 4 / 08 21.10.2008
• syyskokouskutsu

Arvoisa jäsen,
taas on aika kokoontua yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstön JHL 476:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS torstaina 20.11.08 klo 16.30 alkaen Galaxin kokoustiloissa.
Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset yhdistysten syyskokousta määrittävät asiat. Kokouksen asialista löytyy alta.
Kokous alkaa klo 16.30 ja kokouksen jälkeen palvelussuhdepäällikkö Markku Lehtonen antaa
tilannekatsauksen TVA:sta, aikaa on myös kysymyksille. Lopuksi tarjolla on jouluruokabuffet.
Kokoustarjoilun vuoksi tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset, mielellään s-postitse, Jaana
Digertille, ajalla 3.-12.11.08.
Kokoukseen voi osallistua myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet kokoustarjoilua!

TERVETULOA
Hallitus
**************************************************************

JHL 476

Sääntömääräinen syyskokous

Aika
Paikka

to 20.11.08 klo 16.30
Galax, Turku (sisäänkäynti Aurakadun pääovesta)

Käsiteltävät asiat
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Kokouksen avaus
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokousvirkailijoiden valinta
a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
b) valitaan kokoukselle sihteeri
c) valitaan pöytäkirjantarkastajat
d) valitaan ääntenlaskijat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
Valitaan edustajat Turun yhteisjärjestön edustajistoon
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2009
Päätetään yhdistyksen työväenlehtisetelin suuruudesta vuonna 2009
Hyväksytään talousarvio vuodeksi 2009
Valitaan yhdistyksen jäsenhankkija vuodeksi 2009
Valitaan yhdistyksen työväenlehtiasiamies
Valitaan yhdistyksen kansainvälisten asioiden vastaava
Valitaan yhdistyksen nuorisovastaava
Päätetään hallituksen kokoontumisesta varajäsenineen
Päätetään yhdistyksen ilmoitustavasta
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL
yhdistys 476

Ja sitten viihdeuutiset…
Lähde mukaan reissulle Helsingin Wanhaan Satamaan

Ostosmatka Naisten Joulumessuille sunnuntaina 7.12.08
Messuilla myytävät tuotteet ovat naisten itse valmistamia kotimaisia käsitöitä, joulun herkkuja ja pienkotiteollisuustuotteita. Myyjänä messuilla voi olla vain nainen, miespuolinen henkilö voi olla avustajana.
Lähtö messuille sunnuntaina klo 9.00 Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä. Menomatkalla sovitaan, mihin aikaan lähdetään paluumatkalle.
Yhdistys maksaa bussin, joten reissu on lähtijöille maksuton. Sitovat ilmoittautumiset mukaan, mielellään
s-postitse, Digertin Jaanalle ajalla 17.-21.11.08.

Salskeiden miesten ryhdittämä musikaali Turun kaupunginteatterissa

TUKKIJOELLA perjantaina 13.2.2009 klo 19.00
Vauhtia ei tästä esityksestä puutu: kiero Rättäri havittelee kaunista Katria, perässään
uskovaisten akkojen kuoro. Komea Turkkakin ihailee Katria ja järjestelee samalla koko
kylän rakkaus- ja raha-asioita. Mutta kuka vei Kustaan perintörahat? Rooleissa mm. Jaana Järvinen, Mika
Kujala, Miska Kaukonen, Valtteri Roiha ja paljon paljon muita.
Lippujen hinta: 30 €/ perusliput ja 25 € / eläkeläis- ja opiskelijaliput. Sitovia lippuvarauksia ottaa vastaan,
mielellään s-postitse, Kuusisen Riitta ajalla 17.-28.11.08. Maksuohjeet saat varausvahvistuksen kera.
Terveisin tiedotussihteeri Jaana

