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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Kevätkokous 2014

Date: 
Perjantai, 25 huhtikuu, 2014 - 18:00
Yhdistyksen voimassaolevien sääntöjen mukaan vuotuinen kevätkokous on pidettävä kunkin vuoden huhtikuun
loppuun mennessä ja kokouksessa on käsiteltävä vähintään seuraavat asiat.

1. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastuslausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa

pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
4. käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi.

Kokous pidetään TAKK:lla Tampereen valtatie 15, Saunatupa 5 krs.
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Tervetuloa

HUOM: Oheisohjelmaan ilmoittautuminen erikseen. Ilmoittaudu http://pitky.t.tivia.fi/node/739 jotta tiedämme
varata oikean määrän kuohujuomaa ja naposteltavia.
Lokaatio: 

Ilmoita karttavirheestä

Tampereen valtatie 15
Tampereen valtatie 15, 33100
Tampere, Suomi

Näytä suurempi kartta

Karttatiedot ©2019 Google Käyttöehdot

Registration starts: 
Tiistai, 1 huhtikuu, 2014 - 12:00
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

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
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Pitky_ry

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

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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