Jytyavisen 4/2018

HÖSTMÖTE
Jyty Vasa rf:s höstmöte 1.12.2018
på båten Vasa
Va – Umeå – Vasa
i julfeststämning
Avgång från Vasa hamn kl 9.00 –> var på plats en timme före avfärd
Anmälningar till seija.paakkinen@vaasa.fi senast 20.11.
20
(meddela
meddela även din födelsetid)
Kom med och välj/fastställ ny ordförande för föreningen, styrelsemedstyrelseme
lemmar och förtroendemän
Val av ordförande
Föreningens långvariga ordförande Marttina Rahja avgår från ordförandeposten 31.12.2018. Kom
med och gör förslag på ny ordförande och rösta på vilken kandidat du vill ska bli ordförande inför
år 2019.
Val av styrelse
I föreningens stadgar 16§ Styrelsen, sägs att i styrelsen ingår ordförande och enligt höstmötets
beslut minst tre (3), högst tretton (13) andra ordinarie medlemmar, och samtliga dessa sist nämnnäm
da ska ha en personlig suppleant.
Orsaken till att det behövs en granskning av antalet styrelseplatser är ett minskat medlemsantal
medlemsan
samt att 76 medlemmar övergått i Mico Botnias och TeeSe Botnias tjänst. Som suppleant kan även
fungera representanter för arbetsplatser med ett mindre medlemsantal. Styrelsen föreslår också,
ock
att alla styrelseplatser lediganslås och att man ska välja/fastställa styrelsemedlemmarna så, att i
styrelsen inväljs tio (10) ordinarie medlemmar och tio (10) suppleanter enligt ovanstående lista.
Till de platser som varit besatta av styrelsemedlemmar som står i tur att avgå,
avgå väljs medlem för 2
år och till övriga platser för 1 år.
Se föredragningslistan som finns som bilaga.

Val av förtroendemän
År 2017 valdes förtroendemännen för endast två (2) år enligt direktiv från Jytyförbundets förbundsstyrelse. Normalt har förtroendemännen alltid valts för en fyra (4) års period. Styrelsen föreslår alltså, att de nuvarande förtroendemännen fastställs ytterligare för åren 2019 – 2020. Ifall det
finns behov av att byta förtroendeman – så är detta fullt möjligt.

HÖSTMÖTETS PROGRAM
08.00

Samling i hamnen, utdelning av biljetter.

09.00

Båten avgår från Vasa hamn. Morgonkaffe i båtens konferensutrymme.
Konferensutrymmet står till vårt förfogande både tur och retur, så att
man kan lämna bagage i detta utrymme under uppehållet i Umeå hamn.

10.00

HÖSTMÖTE i konferensutrymmet

11.30

Lunch i båtens cafeteria

12.30

Båten anländer till Holmsund, busstransport till Umeå centrum.

13.00-17.00
Tid för shopping i Umeå.
13.30-14.30
Frivilligt program för den som är intresserad: vi bekantar oss med Umeå
Vision under ledning av Helena Lindgren från Umeå stad.
17.00

Busstransport från Umeå centrum till hamnen i Holmsund.

18.00

Båten avgår mot Vasa.
Julbord ombord på båten.

23.30

Båten anländer till Vasa hamn.

Resans pris för Jytymedlemmar: 25 €. I priset ingår: båtresorna, morgonkaffet,
lunch samt julbord och busstransport Holmsund-Umeå-Holmsund.

Bindande anmälan senast ti 20.11.2018. Anmälningar till seija.paakkinen@vaasa.fi –
kom även ihåg att meddela din födelsetid!
Efter din anmälan sänds faktura för resan till din e-post.

VÄLKOMMEN MED!

JYTY VAASA RY – JYTY VASA RF
ESITYSLISTA – FÖREDRAGNINGSLISTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS – STADGEENLIGT HÖSTMÖTE
AIKA – TID
PAIKKA – PLATS

Lauantai – Lördag den 1.12.2018 klo – kl. 8.00 –
Vaasan satama – Vasa hamn
Laivaristeily Vaasa – Uumaja - Vaasa
Båtkryssning Vasa – Umeå - Vasa

ASIAT – ÄRENDEN
1. KOKOUKSEN AVAUS – MÖTETS ÖPPNANDE
2. KOKOUSVIRKAILIJAT – MÖTESFUNKTIONÄRER
Puheenjohtaja – Ordförande
Sihteeri – Sekreterare
Pöytäkirjan tarkastajat (2) – Protokolljusterare
Ääntenlaskijat (3) – Rösträknare
3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
4. ESITYSLISTA – FÖREDRAGNINGSLISTA
5. ILMOITUSASIAT – ANMÄLNINGSÄRENDEN
6. TOIMINTASUUNNITELMA 2019 – VERKSAMHETSPLAN 2019
Jaetaan kokouksessa – Utdelas vid mötet
7. JÄSENMAKSUT 2019 – MEDLEMSAVGIFT 2019
Jäsenmaksu 1.32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta – Medlemsavgift
1.32% av den skattepliktiga lönen.
Kannatusjäsenmaksu 36 euroa/vuosi – Understödsmedlemsavgift 36 euro/år.
8. PALKKIOT 2019 – ARVODEN 2019
Esitellään kokouksessa – Föredras på mötet
9. TALOUSARVIO 2019 – BUDGET 2019
Esitellään kokouksessa – Föredras på mötet
10. PUHEENJOHTAJA 2019 – ORDFÖRANDE 2019
11. HALLITUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ (10+10 VARAPAIKKAA) ANTAL STYRELSEPLATSER (10+10
SUPPLEANTER)
1. Syynä hallituspaikkojen määrän tarkistukseen on jäsenmäärän pieneneminen
ja 76 jäsenen siirtyminen yhtiöiden Mico Botnia ja TeeSe Botnian palvelukseen.
Hallitus ehdottaa syyskokoukselle, että hallituksen varsinaistenvarsinaisten ja varajäsenten
määrää/hallituspaikkoja tarkistetaan vuodesta 2019 eteenpäin seuraavasti:
• Vaasan kaupungille 3+3 varapaikkaa,
• Vaasan keskussairaalalle 2+2 varapaikkaa,
• Mico Botnialle 1+1 varapaikka,

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

TeeSe Botnia 1+1 varapaikka,
Laihia 1 + 1 varapaikka,
Vaasan AMK 1+1 varapaikka,
Pohjanmaan liitto 1+1 varapaikka
Orsaken till justeringen av antalet styrelseplatser är ett minskat medlemsantal och att 76 medlemmar övergått i Mico Botnias och TeeSe
Botnias tjänst. Styrelsen föreslår för höstmötet, att styrelsens ordinaordin
rie medlemmars antal och suppleanternas antal justeras enligt följanfölja
de från och med år 2019:
Vasa stad 3 + 3 suppleanter
Vasa centralsjukhus 2 + 2 suppleanter
MicoBotnia 1 + 1 suppleant
TeeSe Botnia 1 + 1 suppleant
Laihela 1 + 1 suppleant
Vaasan AMK 1 + 1 suppleant
Österbottens Förbund 1 + 1 suppleant

•
YRELSENS MEDLEMMAR OCH SUPPLEANSUPPLEA
12. HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET – STYRELSENS
TER
Erovuorossa – i tur att avgå:
Arja Sandvik (siht.palvelut/kirjasto – sekr. tjänster/biblioteket)
tjänster/biblioteket - Irma Kivisaari
(kirjasto - biblioteket)
Maire Rajala (Mico Botnia) - Raija Sivula (Mico Botnia)
Maarit Simelius (Vamia) – avoin/obesatt
Gunlög Ingves (soster) - Arja Laakso (TeeSe Botnia)
Lea Martin-Storbacka
Martin
(VKS/VCS) - Tuula Bäck (VKS/VCS)
S)
Marita Panttila (Laihia/Laihela) - Aija Karhula (Laihia/Laihela)
(Laihia/Laihela
Muut hallituksen jäsenet – Övriga styrelsemedlemmar
Raija Porre (VKS/VCS)
(VKS
- Hanna Hattar (VKS/VCS)
Seija Paakkinen (soster) - Johanna Haapamäki (soster)
Tarja Mäkitalo (soster) - Päivi Laaksoharju (soster)
Tarja Porttila (sivistys/bildning)
(sivistys
- Virpi Peräneva (siht.palvelut/koulusihteeri –
sekr.tjänster/skolsekreterare
sekr.tjänster/skolsekreterare)
Tarja Teppo (siht.palvelut/Vaasan vesi – sekr.tjänster/Vasa vatten)
vatten - Annikki
Korkiavuori (Vaasan AMK)
13. LUOTTAMUSMIESVAALIT – FÖRTROEDENMANNAVAL
Vaasan kaupunki – Vasa stad
Seija Paakkinen, pääluottamusmies - huvudförtroendeman
Tarja Mäkitalo, varapääluottamusmies – vicehuvudförtroendeman
Tarja Porttila,
Porttila luottamusmies – förtroendeman

Vaasan keskussairaala
Lea Martin-Storbacka, pääluottamusmies-huvudförtroendeman
Agneta Honkala, varapääluottamusmies- vicehuvudförtroendeman
Pohjanmaan Liitto – Österbottens förbund
Siv Lundberg, Marianne Höglund vara/vice
Vaasan ammattikorkeakoulu
Annikki Korkiavuori, Hanna-Leena Raja-aho vara/vice
Mico Botnia Oy Ab, Tina Lempinen, Maire Rajala vara/vice
Evangeliska Folkhögskolan, Camilla Nordblad
Laihian kunta/Laihela kommun, Liisa Nikkilä
TeeSe Botnia, avoin/obesatt
14. TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA – VAL AV VERKSAMHETSGRANSKARE
15. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT VUODEN 2019 YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN – REPRESENTANTER
TILL SAMFUNDSMÖTEN FÖR ÅR 2019
16. JÄSENALOITTEET – MOTIONER INLÄMNADE AV MEDLEMMAR
17. MUUT ASIAT – ÖVRIGA ÄRENDEN
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN- MÖTETS AVSLUTANDE

Tule mukaan valitsemaan yhdistykselle
uusi puheenjohtaja, hallitus ja luottamusmiehet
Kom med och välj föreningens nya ordförande, nya styrelse och förtroendemän

