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In English

Syyskokous 2014

Date: 
Perjantai, 14 marraskuu, 2014 - 18:00

Syyskokous
Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja myös useita hallituksen jäseniä on erovuorossa
voimassa olevien sääntöjen mukaan. Tässä tarjoutuu tilaisuus yhdistyksen tavoitteiden edistämisestä
kiinnostuneille jäsenille näköalapaikkaan yhdistyksen hallinnossa.

Yhdistyksen osaamisyhteisöjen, PM Clubin ja ICT Ladiesin, tulevan vuoden budjetit tulevat talousarvion
käsittelyn yhteydessä määriteltäväksi, jolloin näiden toiminnasta kiinnostuneiden runsas läsnäolo kokouksessa
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voisi edesauttaa yhteisön tavoitteiden mukaisen resurssiosuuden määrityksessä.

Säänntöjen 9§ mukaan yhdistyksen syyskokous tulee pitää kunkin vuoden syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien
välisenä aikana ja siinä tulee käsitellä vähintään seuraavat asiat:

hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
valitaan yhdistyksen edustajat Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n liittokokouksiin.
käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi.

Huom: Syyskokouksen SUPO-tilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen samoin kuin illalliselle kokouksen päätteeksi.
Lokaatio: 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.pitky.fi/fi/event/syyskokouksen-oheisohjelma-suoraan-suposta
http://www.pitky.fi/fi/node/290
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Registration starts: 
Perjantai, 22 elokuu, 2014 - 15:00
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
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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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