MAASEUDUN KEHITTÄJÄT ry:n
JÄSENKIRJE 2 / 2018

HYVÄT JÄSENET
Kuuman ja pitkän kesän jälkeen syys on jälleen koittanut ja sen myötä on aika
kokoontua vuosikokoukseen. Keskustelua varmasti riittää kuluneesta kasvukaudesta
ja sen tuomista haasteista maatiloille. Maakuntauudistuksen toteutuminen on myös
mielenkiintoisessa vaiheessa – ja siitähän meillä jokaisella on omat näkemyksemme ja
mielipiteemme. Olemme iloksemme huomanneet, että Maaseudun kehittäjien jäseniä
on ollut mukana monissa hallinnon eri työryhmissä. Meidän on hyvä vaihtaa näistäkin
asioista tietoja ja näkemyksiä.
Tervetuloa siis mukaan päiväristeilylle keskustelemaan ja osallistumaan!

SYYSKOKOUS
Maaseudun kehittäjät ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 21.11.2018
Helsingistä lähtevällä Ekerölinen laivalla.
Laiva lähtee Länsiterminaalista T2 klo 9.00 os.Tyynenmerenkatu 14.
Paluu samaan paikkaan klo 14.15. Lippujen jako klo 8.00, laivaan nousu päättyy klo 8.30.
Passi tai sirullinen henkilökortti oltava mukana.
Kokouspakettiin kuuluu aamukahvit kokousosastolla sekä joulupöytäbuffet klo 12.00.
Ruokailujen sekä matkan varaamiseksi ilmoita tulostasi viimeistään torstaina
8.11.2018 sihteerille puh. 0500 868701 tai taina.wirberg@paimio.fi .
Kokousmatka on jäsenille ilmainen.

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänten
laskijat
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2019 huomioon ottaen 8 §:n säännökset
5 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien
palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2019
6 § Vahvistetaan talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019
7 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
8 § Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
9 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden
henkilökohtaiset varajäsenet
Erovuorossa ovat: Noora Fager-Pintilä ( Annika Korpilo ), Esko Saatsi ( Ulla
Nummila ) ja Erkki Ojala ( Tiina Günther )
10 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
11 § Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä
varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu
12 § Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
13 § Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista
14 § Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
HALLITUS

Lämpoistä syksyä, villasukat jalkaan!

