Elijärviyhdistys ry

Turku 17.5.2010

Jäsentiedote 1/2010
Hyvä Elijärven ranta-asukas !
Iloista kesän odotusta kaikille ranta-asukkaille. Järvestä ovat jäät lähteneet, vesi on jo
lämmintä ja mökit on taas siivottu kesäkuntoon.
Myös Elijärviyhdistyksen toiminta jatkuu kesäisissä merkeissä. Yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 12.6.2010 klo 12:00 alkaen Yläneen Osuuspankin
kerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa.
TAPAHTUMA- ja KUNTAINFOA YLÄNEELTÄ:
KUNNANVIRASTOT
Kunnanvirastot avoinna maanantai-perjantai klo 9:00-15:00. Suljettu kesällä 12.7.-31.7.2010.
Yhteystiedot kunnan kotisivuilta www.poytya.fi
Pöytyän kunnan palvelut, nuohoojien yhteystiedot, terveysasemien yhteystiedot ym. löydät myös
Pöytyän kunnan tiedotuslehdestä (linkki www.elijarviyhdistys.net ).
YLÄNEEN JÄTEASEMA
Avoinna torstaisin klo 14:00-20:00
YLÄNEEN MUSEOMÄKI
Vihtori Ylisen laatima opetuskuva perinnekasvimaasta. Valokuvanäyttely, teemana lapset. Hiljan
soitto Säpinä viikolla.
Museomäki on avoinna yleisölle 1.6.-31.8.2010 tiistai-perjantai klo 12:00-17:00 ja lauantaisunnuntai klo 12:00-15:00.
LUONTOKAPINETTI
Vaihtuvassa näyttelyssä 7.6. asti Ilveksen jäljillä ja heinäkuussa Anivehmas – kahdeksan
sukupolvea. Katso muut tapahtumat ja aukioloajat Pöytyä kunnan tiedotuslehdestä tai
www.luontokapinetti.fi (puh. 02-2563127).
KESÄTEATTERIT
Pöytyä kesäteatterissa musikaali ”Tähdet – tähdet” (www.poytyanteatteri.net )
Himolan kesäteatterissa ”Poikamiehen pesäpuu” (www.himolanteatteri.net )
SÄPINÄT
Säpinät Yläneen torilla lauantaina 3.7. kello 8-14. Ohjelmassa mm. musiikkia, melontakisa Yläneen
joessa klo 10:30, Wanhat menopelit -kulkue kello 12 alkaen. Musiikkia yms. yms.

Näkemisiin vuosikokouksessa !
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Kokouskutsu !
Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 12.6.2010 klo 12.00
alkaen Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa Yläneellä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat yhdistyksen sääntöjen 8 §:n
mukaan:
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.

Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja päätetään
sen hyväksymisestä.

4.

Esitetään edellisen toimintakauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
päätetään tilien hyväksymisestä sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5.

Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

6.

Hyväksytään alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä määrätään jäsenmaksun suuruus.

7.

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä
erovuoroisten yhdistyksen johtokunnan jäsenten tilalle uudet.

8.

Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.

9.

Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta 6 §:n määräämissä rajoissa.

10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa !!!
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