SÄHKÖHERKÄT RY

JÄSENKIRJE 7.3.2022

Tällä kertaa on hyviä uutisia. Vuosikokouksessa 2021 päätettiin aloittaa yhdistyksen purku. Nyt näyttää
kuitenkin vahvasti siltä, että yhdistyksen toiminta jatkuu uusien aktiivien myötä. Vuosikokouskutsu löytyy
tämän kirjeen kääntöpuolelta.
Yhdistyksen purku ei ollut missään vaiheessa hallituksen tahtotila. Tilanteeseen ajauduttiin voimavarojen
puutteessa varsinkin, kun alkoi näyttää siltä, että ne ovat edelleen hupenemassa. Tässä vaiheessa voidaan
todeta vuosikokouksen 2021 päätös oikeaksi. Sen ansiosta jäsenistö on aktivoitunut ja organisoitunut.
Yhdistyksen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä todella valoisalta.
YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE
Jos olet muuttanut tai yhteystietosi ovat muuten muuttuneet, ilmoita asiasta jäsenkortiston hoitajalle.
Uuden jäsenkortiston hoitajan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta varmastikin jo toukokuussa.
Jos haluat tehdä ilmoituksen kirjeitse, postita se tämänhetkiselle sihteerille Erkki O. Mäkelä,
Saarikunnantie 215, 37500 Lempäälä.
Yhdistyksen sääntöjä ollaan muuttamassa siten, että halutessaan jäsen voi vastaanottaa jäsenkirjeet myös
sähköpostitse. Ilmoita myös tästä jäsenkortiston hoitajalle!
JÄSENMAKSUT
Pystyäkseen toimimaan yhdistys tarvitsee rahaa. Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenmaksut.
Maksa siis jäsenmaksu 2022 viipymättä vuosikokouksen jälkeen.
• Tilinumero: FI 56 1012 3000 2106 31
• Maksun suuruus: 30–100€ maksukyvyn mukaan
• Viesti: Jäsenmaksu 2022. Jos maksat toisen henkilön jäsenmaksun, viestikenttään myös tieto tästä.
Toivottavaa olisi maksaa myös mahdollinen vuoden 2021 maksamatta jäänyt jäsenmaksu!
EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE
Allekirjoita sinäkin tärkeä eurooppalainen kansalaisaloite hallitsemattomasti kasvavien langattomien
verkkojen korvaamiseksi enemmän kiinteällä teknologialla. Aloitteessa vaaditaan nykyistä turvallisempia
teknologiaratkaisuja päiväkoteihin, kouluihin, koteihin ja työympäristöihin. Varovaisuusperiaatteen
noudattaminen on aloitteen keskiössä.
https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

SÄHKÖHERKÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2022
Aika:
Paikka:

Keskiviikko, 30.3.2022 alkaen klo 18
Paavolan Seurakuntakeskus, Aittatie 1, 05880 Hyvinkää

Tervetuloa vuosikokoukseen Hyvinkäälle valitsemaan uusi hallitus ja päättämään muistakin yhdistyksen
asioista! Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Etäyhteysohjeet julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla,
samoin vuosikokousdokumentit.
Vuosikokous on avoin vain yhdistyksen jäsenille. Tämä koskee myös etäosallistumista. Periaatteessa
etäyhteyden päässä samassa huoneessa saa olla läsnä vain yhdistyksen jäseniä. Jollet pysty itse käyttämään
tietokonetta sähköherkkyyden takia, on henkilökohtaisen avustajan käyttö luonnollisesti sallittua.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8) Hallituksen valinnan onnistuttua todetaan vuosikokouksen 2021 päätös aloittaa yhdistyksen purku
kumotuksi. Päinvastaisessa tapauksessa päätetään yhdistyksen jäljellä olevien varojen käytöstä ja
kokous päättyy tähän.
9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
10) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja
11) Yhdistyksen sääntöjen tarkistaminen ja mahdollinen sääntöjen muuttaminen
12) Käsitellään muut asiat
13) Kokouksen päättäminen

ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittautumiset 27.3. klo 21 mennessä. Liitä mukaan tieto siitä, oletko tulossa kokouspaikalle vai
osallistutko etänä.
• sähköpostitse: erja.tamminen@gmail.com
• sähköpostitse: pekka.kiuttu@gmail.com
• sähköpostitse: erkki@gegwen.com
• puhelimitse sihteerille: puhelinpäivystys numerossa : 045 122 4044 sunnuntaina 27.3. klo 19-21
(tekstiviestillä voit jättää soittopyynnön myös aiemmin)

