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Kevätkokous 2012

Date: 
Perjantai, 13 huhtikuu, 2012 - 18:30

Tapahtuma: Pitky ry. kevätkokous

Aika: 13.4.2012 klo 18:30 - 19:45

Paikka: Cybercom, Pakkahuoneenaukio, Tampere

  Yhdistyksen sääntöjen §10 mukaisesti kevätkokouksen 
asialistalla olivat:
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Hallituksen toimintakertomuksen, tilien ja tilintarkastus- 
lausunnon esittely
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
sekä toimenpiteistä, joihin toteutunut hallinto ja tilinpito 
antavat aihetta
Käsitellään muut asiat, jotka on tuotu kokoukselle käsiteltäväksi

Ennen varsinaisen kokouksen alkua, illan isäntänä toiminut Cybercom Oy käytti puheenvuoron kuvaten yrityksen
toimialaan kuuluvaa Data Center -toimintaa ja ystävällisesti vastaili aiheesta esitettyihin kysymyksiin.

Kokous kuuli §10 mukaiset selvitykset yhdistyksen hallinnosta ja tilinpidosta. Kuuli tilintarkastajan lausunnon,
jonka mukaan esitetyt dokumentit ovat vallitsevan käytännön mukaisesti laaditut ja antavat yhdistyksen
toiminnasta ja taloudellisesta asemasta totuudenmukaisen kuvan.

Kokous päätti yksimielisesti myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuoden 2011 tilinpidosta ja yhdistyksen
hallinnosta. Kokoukselle ei oltu tuotu muita asioita.

Kokous päättyi klo 19:45 ja kokousväen valtaosa siirtyi jalan Galaxie Centeriin oheisohjelman pariin.
Liitetiedosto: 

 Pöytäkirja_kevätkokous_20120413.pdf
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Torstai, 1 maaliskuu, 2012 - 19:30
Tapahtumalaji: 
Kokoukset
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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