Jäsentiedote 1/2017
Hei !
Hyvää alkanutta corgivuotta kaikille! Olemme
suunnitelleet monenlaista mukavaa toimintaa vuoden varalle – toivottavasti näemme sankoin joukoin kerhon tapahtumissa! Tärkeimpänä on tuleva
vuosikokous, johon toivomme runsasta osanottoa.
Tule mukaan vaikuttamaan ja kuulemaan suunnitelmistamme, sekä tietenkin tapaamaan vanhoja
tuttuja ja tutustumaan uusiin ystäviin.
-Outi******************************

TEMPPU – JA KUINKA SE TEHDÄÄN!
Pian pikkutemppukoulu kokoontuu taas! Kevään
ensimmäinen kokoontuminen on Ystävänpäivänä, 14.2. klo 18.00. Tuo paras ystäväsi tapaamaan muita corgikavereita ja oppimaan hauskoja
pikkutemppuja! Vetäjänä toimii Pia Rosted, jolta
saat myös tarvittaessa lisätietoja. Temppukoulu on
corgikerhon jäsenille ilmainen!

- ääntenlaskijat (2)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Toiminnantarkastajan toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
10. Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Kokouksen päättäminen
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VUOSIKOKOUS
Tervetuloa vuosikokoukseen 21.3.2017 klo 18.00
Paikkana on tällä kertaa Itäharjun lounasravintola Ilo, Kalevantie 25, 20520 Turku
Voit jo etukäteen käydä tutustumassa Ilon ruokalistaan, www.ilolounas.fi. Kerho tarjoaa kokouksen
osallistujille ruokailun, juomat omaan piikkiin!
Järjestelyjen vuoksi olisi mukavaa, jos voisit ilmoittautua etukäteen Ulla-Maijalle, um.nikko(at)netti.fi.
Vuosikokoukseen olet kuitenkin tervetullut ilman
ilmoittautumistakin!
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan
- kokouksen puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat (2)

Kotisivuillemme voi lähettää kuvia tapahtumista,
näyttelyistä ja koirista ositteeseen
jasensihteeri(at)turuncorgikerho.net
Turun Corgikerho ry

Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Johanna Kurokallio vpj.
Marita Mikkola
Pia Rostedt
Ulla-Maija Nikko
Terhi Lindroos
Heli Hirsikangas, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja
Pankkitili

050 512 1799
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040 0735 960
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Kerhon kotisivut:
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