Kokouskutsu 30.10.2017

Kutsu Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n syyskokoukseen
Aika:
Paikka:

Tiistai 28.11.2017 klo 18
Metsä Group, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo

17:30
18:00

Kahvit
Metsä Groupin tilannekatsaus ja sähköiset palvelut
jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen
Syyskokous

18:45
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kahden sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely
Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsen erovuoroisten tilalle
Määrätään tilintarkastajien palkkiot
Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastajaja ja näille kummallekin varahenkilö
Määrätään jäsen- ja liittymismaksu seuraavalle vuodelle
Valitaan edustajat yhteisöihin, joissa yhdistys toimii
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilivuodelle
Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenille
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Noin 20:30 Tilaisuus päättyy
Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat nähtävillä nettisivuilla viikko ennen kokousta osoitteessa
http://www.pkmo.org/tapahtuma/pkmon-syyskokous/
Erovuorossa ovat hallituksen varsinaiset jäsenet Eero Mikkola ja Katri Myllykoski sekä varajäsen Ahti
Hurmalainen. Mikkola on ollut hallituksessa kaksi kautta (5v), Myllykoski ja Hurmalainen yhden kauden (3v)
Sääntömuutosehdotukset:
Kohta 3: Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä ne pääkaupunkiseudulla asuvat metsänomistajat ja
kuolinpesien osakkaat, jotka omistavat metsämaata Suomessa.
=>
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä ne pääkaupunkiseudulla asuvat metsänomistajat sekä
yhteismetsien, metsäyhtymien ja kuolinpesien osakkaat, jotka omistavat metsämaata Suomessa.
Kohta 4: Yhdistyksessä on syyskokouksen valitsema tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, ja näillä
kummallakin varahenkilö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM.
=>
Yhdistyksessä on syyskokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja tällä varahenkilö.
Ilmoittaudu syyskokoukseen viimeistään pe 24.11.
mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/
kohdassa
Tapahtumat – Tulevat tapahtumat – PKMO:n syyskokous
tai sihteerille puh. 044 2048 049.
Tervetuloa kokoukseen!
Toivoo hallitus

Kokouskutsu 30.10.2017
Saapuminen julkisilla
Helsingistä Espoon suuntaan lähtevistä busseista Länsiväylää ajavat tai Tapiolaan kääntyvät bussit kulkevat
lähelle. Pysäkin nimi on Tapiolansilta. Aikataulut ja reitit HSL:n reittioppaasta:
https://www.hsl.fi/
Saapuminen autolla
Hangon suunnasta (Länsiväylä, tie 51) Aja Tapiolan liittymään ja käänny ensimmäisestä risteyksestä
vasemmalle (Etelätuulentie) ja seuraavasta valoristeyksestä oikealle (Revontulentie).
Helsingin suunnasta (Länsiväylä, tie 51) Aja Tapiolan liittymään ja käänny ensimmäisestä risteyksestä
oikealle (Tapiolantie) ja seuraavasta valoristeyksestä vasemmalle (Revontulentie).
Vieraspysäköinti
Vieraspysäköinnit sijaitsevat kiinteistön ulkoalueiden pysäköintipaikoilla. Vieraspysäköintipaikkoja on
kahdessa paikassa: Espoon kaupunginteatterin takana sekä Metsä Groupin pääkonttorin ja asuinrakennusten
välissä.
Teatteritalon takana oleville pysäköintipaikoille ajetaan LähiTapiolan kiinteistön pääovea vastapäätä olevasta
puomista. Puomi avataan, kun painat puomilla olevaa puhelinpainiketta. Pysäköinti paikoille, jotka on
merkitty Metsä- tai Metsä vieras -kylteillä. Paikoilla ei ole aikarajoitetta.
Pääkonttorin ja asuinrakennusten välissä olevat paikat ovat 4 tunnin paikkoja, joissa on käytettävä
pysäköintikiekkoa. Ajo pysäköintialueelle on Revontulentieltä.
Vieraspaikat on merkitty alla olevaan karttaan.

