5.4.2020
Kokouskutsu/ Möteskallelse

Kevätkokous 2020 ‐ Vårmöte 2020
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n sääntömääräinen kevätkokous
aika
paikka

keskiviikko 22.4.2020 klo 13.00
Skype for Business tai toissijaisesti Panama‐kokoushuone Pietarsaari

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat. Poikkeustilanteen vuoksi kannustetaan
ihmisiä osallistumaan ensisijaisesti Skype for Business‐sovelluksella. Jo ennen tätä kirjettä olet saanut
kokoukseen liittymislinkin sähköpostiisi. Jos et ole toimittanut sähköpostiosoitettasi toimistolle, tee se
nyt ja saat sitten linkin kokoukseen. Laitamme liittymisohjeen myös nettisivuille, mihin kokousaineisto
myös kootaan. Toiminnanjohtajan kanssa voi sopia myös puhelinosallistumisesta (vain 1‐2 hlöä).
Panama‐kokoushuoneeseen voi tulla, jos muutoin ei ole mahdollista osallistua kokoukseen.
Ota nettiyhteys kokoukseen riittävän aikaisin, mieluiten jo 10 min ennen kokouksen alkua. Jos et ole
käyttänyt Skype for Business‐ohjelmaa aiemmin, voimme halutessasi testata sitä kanssasi ennen
kokouspäivää
Kokousesitelmää ei tänä vuonna järjestetä poikkeustilanteen vuoksi.
**************************************************************************
Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga vårmöte hålls
tid
plats

onsdagen den 22 april 2020 kl 13.00
Skype for Business eller mötesrummet Panama i Jakobstad

Vid mötet behandlas de ärenden som finns nämnda i 12 § i stadgarna. På grund av undantagstillfället
uppmuntras deltagare att i första hand deltaga via Skype for Business. Redan för detta brev har du fått
en länk för mötet till ditt e‐post. Om du har inte gett ditt e‐postadress till byrån, gör de nu och du får
länken. Vi ska också sätta mötesmaterial och länken till nätsidorna. Det går att komma överens med
verksamhetsledaren om att deltaga via telefon (dock endast 1‐2 personer). Man kan även komma till
mötesrummet Panama, ifall man inte annars har möjlighet att deltaga i mötet.
Ta nätlänk tillräckligt tidigt, helst 10 min före mötets början. Om du har inte använt Skype for Business
tidigare, vi kan testa den med dig om du vill för mötesdag.
Föredrag hålls inte under mötet detta år på grund av undantagstillfället.
**************************************************************************

Tervetuloa! Välkomma!
Tehtäväksi saaneena/ Enligt uppdrag

Heli Jutila
toiminnanjohtaja/ verksamhetsledare
Liitteet/ Bilagor
Liite 1. Esityslista / Föredragningslista
Liite 2. Jäsenluettelo/ Medlemsförteckning
Liite 3. Vuosikertomus ja tilinpäätöslyhennelmä 2019/ Årsberättelse och bokslut för år 2019
Liite 4. Tilintarkastuskertomus/ Revisionsberättelse

Kokoushuone Panamaan tullessasi ole yhteydessä vesistöasiantuntija Marjut Mykrään p. 044‐291 1047!
Om du kommer till mötesrum Panama, kontakta Marjut Mykrä p. 044‐291 1047!
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