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Kommodorin palsta
Mielessä on jo tuleva kesä. Ei seuraavaan veneilykauteen loppujen lopuksi pitkä aika ole, vaikka
talvinen maisema meitä ilahduttaa parhaillaan.
Korona pitää meitä otteessaan. Venemessut ovat siirtyneet verkkoon. Totutut tapaamiset tuttujen
kanssa jäävät tänä vuonna väliin. Koronasta huolimatta kesää kohden mennään uskossa, että
tapaamme kevätkunnostuksen merkeissä Nokkalassa. Seuran kalenterissa ovat jo perinteiset
tapahtumat. Todella toivomme, että pääsemme nostamaan lipun yhdessä kesän merkiksi perinteisellä
vappulounaalla. Viime kesästä jäi ainakin se mieleen, että meri ja veneily ilahduttivat paljon ja
varmistavat, että jaksamme.
Ensimmäisen kerran seuran historiassa vuosikokous järjestetään pääasiassa sähköisenä. Tiedotteen
lopussa olevasta vuosikokouskutsusta löydät ohjeet kokoukseen liittymiseen sekä linkin
kokousmateriaaleihin. Kannattaa käydä tutustumassa materiaaleihin ennen vuosikokousta. Johtokunta
on valmis auttamaan, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan kokoukseen verkon välityksellä,
joten ota rohkeasti meihin yhteyttä.
Esityslistalla on myös sääntöuudistus. Uudistuksen takana on ollut ajatus, että säännöt varmistavat
elinkelpoisen pursiseuran jäsenilleen. Sääntöjä on rakennettu selkeämmäksi ohjata yhdistyksen
toimintaa. Lisäksi kieltä on modernisoitu. Johtokunta on halunnut varmistaa, että uusien sääntöjen
varassa voi toimia pitkään. Lisäksi vuosikokouksessa tullaan keskustelemaan Majan ja muiden
rakennusten sekä pihan kunnostuksesta.
Toivotan kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen keskustelemaan ja päättämään Espoon
Merenkulkijoiden tulevasta vuodesta!

Anna-Mari Laitila
kommodori
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Vuosikokous
Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään keskiviikkona 10.2.2021 klo 17:30. Kutsu ja esityslista on
tämän tiedotteen lopussa. Kutsussa on tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumisesta sekä linkki
kokousmateriaaleihin, joten lue kutsu huolella.

Tärkeät päivämäärät
Tärkeitä päivämääriä ei enää päivitetä tiedotteeseen. Tärkeät päivämäärät löydät EM:n verkkosivujen
”Ajankohtaista” -osiosta. Päivitämme päivämääriä sitä mukaa kun ne tarkentuvat.

Venepaikkahakemukset
Venepaikkahakemuslomake löytyy EM-verkkosivujen Veneet-osiosta
https://espoonmerenkulkijat.net/index.php/venepaikkahakemus/
Muista lähettää hakemuksesi vuosikokoukseen mennessä.

Jäsenten sähköpostiosoitteet
Huolehdithan, että sinulla on seuralle ilmoitettuna aktiivinen/päivitetty sähköpostiosoite.
Sähköpostiosoitteen ja muiden yhteystietojen muutokset voit ilmoittaa sähköpostitse johtokunnalle
osoitteella posti@espoonmerenkulkijat.net.

Johtokunnan seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous on 18.2.2021 klo 18. Tämä tiedoksi, mikäli haluatte tuoda asioita
käsiteltäväksi.
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KUTSU ESPOON MERENKULKIJAT RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2021

Aika: keskiviikko 10.2.2021 klo 17:30
Paikka:
1. Espoon Merenkulkijoiden johtokunnan päätöksen mukaisesti vuosikokous järjestetään
koronapandemiatilanteen takia ja lain 677/2020 nojalla tietoliikenneyhteyden avulla tai
2. Heille, jotka eivät voi osallistua sähköisesti, järjestetään tarvittaessa mahdollisuus osallistua
kokoukseen osoitteessa Nokkalanniemi 14 Majan pihalla. Johtokunta suosittelee painokkaasti,
että kokoukseen osallistumista fyysisesti vältettäisiin. Kokouksessa noudatetaan Etelä-Suomen
Aluehallintoviraston määräyksiä ja rajoituksia.
Ilmoittautuminen:
Koronatilanteen takia kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään tiistaihin 9.2.2021
klo 12 mennessä sähköpostiosoitteeseen posti@espoonmerenkulkijat.net

Mainitse viestissäsi osallistutko kokoukseen verkossa vai Majan pihalla. Ilmoittautumisen
yhteydessä on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon yhdistys lähettää tarkat ohjeet
etäosallistumista varten.
Ohjeet ja kokousmateriaali löytyvät verkkosivuilta:
https://espoonmerenkulkijat.net/index.php/vuosikokous-2021/.
Sivun salasana on lähetetty jäsenistölle Merenkulkija 1/2021 -tiedotteen mukana (sekä
paperisena kirjeenä että sähköpostilla).
Osallistujat:
Espoon Merenkulkijat ry:n jäsenet
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan kokoustoimihenkilöt
1.
puheenjohtaja
2.
sihteeri
3.
kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
4.
kaksi (2) ääntenlaskijaa
Esitetään johtokunnan kertomus vuodelta 2020
Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä
tilikauden tuloksen käsittelystä
Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden maksujen suuruus sekä
sääntöjen 3§:n mukaisesti maksuajankohta

www.espoonmerenkulkijat.net
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Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen palkkiot
Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista
jaostoista ja valitaan niiden vetäjät tai annetaan johtokunnalle valtuudet vetäjän
valitsemiseksi.
Valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätetään muiden
johtokunnan jäsenten lukumäärästä (sääntöjen 10§: 3-7 jäsentä) sekä valitaan
muut johtokunnan jäsenet.
Esiteellään johtokunnan laatima yhdistyksen sääntöjen päivitys ja päätetään
uusien sääntöjen hyväksymisestä.
Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
tai annetaan johtokunnalle valtuutus edustajien nimeämiseen.
Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille.
Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§:n edellyttämällä
tavalla.
Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
Kokouksen päättäminen
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