FBSK Helsinki vuosikokous 26.2.2018 klo 13
Hei heoslaiset!
Helmikuun lopussa, viikkoa ennen FBSK:n vuosijuhlaa (5.3.), on aika osastomme vuosikatsauksen. Tervetuloa samalla tutustumaan Craft & Cask
/ Diamond Beveragesin maahantuomien rommien maailmaan aiheella "Rum Agricol vs. Rum Artesanal". Koulutuksen ja tastingin meille pitää Mik
ko Ilves(Craft & Cask / Diamond Beverages, Spirits Brand Ambassador). Mielenkiintoisia tuotteita luvassa, osaa kuulemma löytyy vasta
sample-pulloina Suomessa!
Paikkana toimii, koulutuksen teemaan sopien, ravintola Navy Jerry's osoitteessa Hietaniemenkatu 2.
Vuosikokouksessa tulemme käymään läpi kuluneen vuoden sekä suunnitelmat tulevalle kaudelle. Myös uusi johtokunta valitaan osastollemme
sekä päätämme alaosastomme jäsenmaksusta. Mikäli sinulla on kiinnostusta olla mukana järjestämässä toimintaamme, laitathan viestiä
nykyiselle puheenjohtajalle Jani Kejoselle halukkuudestasi HeOs:n johtokunnan jäseneksi kaudelle 2018 viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Nykyinen johtokunta ottaa mielellään vastaan toiveita tapahtumista/ koulutuksista/teemoista, joita tulevan kauden aikana te jäsenet haluaisitte
saada. Rohkeasti siis kommenttia tapahtuman seinälle tai vaikka yksityisviestiä nykyiselle tapahtuma- & kokousvastaavalle, Laura Suutarille.
Pidetään myös aiheeseen sopiva kisa päivän päätteeksi. GP vai muu, se ratkennee toimintasuunnitelman mukaan!
Tervetuloa!
---Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry
FBSK Helsingin osasto
Vuosikokous
Aika: 26.02.2018 klo 13.00
Paikka: Ravintola Navy Jerry’s, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Päätetään, otetaanko kokouksen käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä hallitus kokoukselle esittää. Mahdolliset muut asiat
käsitellään kohdassa 17.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2017 toimintakertomus
8. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 johtokunnalle
10. Valitaan hallitus vuodelle 2018
a) Puheenjohtaja
b) Hallituksen jäsenet
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018
12. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018
13. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2018
14. Päätetään hallituksen kulujen korvaamisesta
15. Jäsenasiat
16. Yhdistyksen ja alaosaston tulevat tapahtumat
17. Muut käsiteltävät asiat
18. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen!
HeOs:n johtokunta
-Laura Suutari
suutari.laura@gmail.com
+358 50 363 1963

