
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsumme sinut Turun Radioamatöörit ry sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika:

20.2.2020 klo 1 8:30

Paikka:

Yhdistyksen ti lat Sommelossa, Sommelontie 61 , Turku

EHDOTUS ESITYSLISTAKSI

1 . Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: val itaan kokouksel le

a) puheenjohtaja
b) kaksi sihteeriä
c) kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3. Kokouksen päätösvaltaisuus
4. Edel l isen vuoden toimintakertomus
5. Edel l isen vuoden ti l inpäätös ja ti l intarkastaj ien lausunto
6. Edel l isen vuoden johtokunnan ti l i - ja vastuuvapaus tai toimenpiteet,
joihin toimintakertomus tai ti l intarkastaj ien lausunto antavat aihetta
7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
8. Kuluvan vuoden talousarvio, jäsen ja kirjaamismaksut
sekä toimihenki löiden palkkiot
9. Valitaan kerhol le puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti
1 0. Valitaan muut kuusi johtokunnan jäsentä seuraavaan vuosikokoukseen asti
1 1 . Val itaan kaksi toiminnantarkastajaa ja hei l le varamiehet seuraavaan
vuosikokoukseen asti
1 2. Valitaan kerhon edustaja Suomen Radioamatööri l i i tto ry:n kokouksi in
1 3. Esitetään kokouksel le johtokunnal le jätetyt ehdotukset
1 4. Päätetään kokous



Miltä tuntuisi pitää yhteyksiä ympäri maailmaa täysin
itsenäisesti , i lman internetin tai muuta apua? Kiinnostaako
sinua rakentelu, elektroni ikka, tekni ikka, IT, tai vaikkapa
vieraiden kiel ien opiskelu? Radioamatööriharrasteen kirjo
on ni in suuri , että si itä löytyy jokaisel le jotakin. Tule vaikka
tutustumaan tähän vertaansa vai l la olevaan harrastukseen
kerhomme Turun Radioamatöörit ry kerhoi l lan yhteydessä
(torstaisin) .

Turun Radioamatöörit ry järjestää seuraavan perusluokan
tutkintoon tähtäävän radioamatöörikurssin 4.3.2020 alkaen.
Kurssi-i l lat ovat aina keskivi ikkoisin klo 1 8:00 alkaen ja
koulutus kestää kahdesta kolmeen tuntia kerral laan.
Koulutuskertoja on yhteensä 1 1 .

Hinta kurssi l le on 50 euroa, sisältäen opiskelumateriaal in.

Koulutuspaikkana toimivat kerhon ti lat, Sommelontie 61 ,
Turku (Hirvensalossa).

https://tinyurl .com/oh1 aa-kerho

I lmoittautuminen ja l isätiedot:
Jouni Antti la, Puh/WhatsApp 040771 0420
tai sähköposti l la oh1 co@sral.fi .

Lisätietoa verkkosivui lta:
www.oh1 aa.net
sral. info/koulutus/

Radioamatöörikurssi Turussa

Voit antaa
tämän kurssimainoksen

kaveril lesi
tai muulle henkilöl le

joka voisi olla kiinnostun
ut radioam

atööriharr
asteesta




