JÄSENTIEDOTE 1/2022
Tammela 4.5.2022
Jan Löfstedt, puheenjohtaja

Hyvä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry:n jäsen !
Takana on jo kolmas korona-pandemian takia poikkeava toimintakausi.
Lähestulkoon kaikki kokoukset ja yhteistoiminta ovat peruuntuneet.
Hallituksella on ollut kaksi läsnäkokousta sekä pitänyt etäyhteyttä asioita
hoitaessaan. Onneksi pandemia nyt vaikuttaisi hellittävän.
Yhdessä Heinijärviläisten kanssa olemme osallistuneet Jänhijoen
latva-alueiden kunnostustoimien suunnitteluhankkeeseen, joka sekin on
koronan vuoksi edennyt odotettua hitaammin – emme ole päässeet
järjestämään suunniteltuja tilaisuuksia. Saimme siksi 11/2021 ELY-keskukselta
jatkoaikaa 31.12.2022 asti.
Tietoa ja valokuvia yhdistyksen toiminnasta, hankkeista ja yhteistoiminnasta
saat yhdistyksen kotisivuilta www.janijarvi.fi.
Ilmoitusasioissa ota yhteyttä kotisivuista vastaavaan
erkki.salmio(at)gmail.com tai puh. 044 200 5002.

HUOMAA! Yhteisrannan siivous-ja kunnostustalkoot 21.5.2022 klo 9.
Tule mukaan rentoon yhdessä tekemiseen ja olemiseen!

KokousKUTSU:
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään lauantaina 9.7.2022 klo 13.00
Paikka: Jänijärven yhteisranta, Kivimäentiellä
Asialistalla ovat sääntömääräiset vuosikokousasiat, ehdotus sääntöjen
muuttamisesta, sekä infoa yhdistyksen toiminnasta ja hankkeista. Lisäksi tarjoilua,
TULE siis mukaan!!

Yhdistyksen sekä hallituksen puolesta toivotan kaikki vanhat ja uudet jäsenet
lämpimästi tervetulleiksi!! Jan Löfstedt, puheenjohtaja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry, c/o Jan Löfstedt, Sammalkorventie 35, 30100 Forssa
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Nyt jos koskaan tarvitsemme uusia yhdistyksen jäseniä
hallitustyöskentelyyn! Myös uusi puheenjohtaja on tarpeen terveyssyistä.
Uudet jäsenet tuovat uusia ajatuksia ja ratkaisuja yhteisiin asioihin Jänijärven
seudun hyväksi!!
Ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaan Jan Löfstedt 0504285698 tai
jan.lofstedt@kela.fi, mieluiten pian ja viimeistään vuosikokouksessa!
Jos sinulla on ajatuksia yhdistyksen toiminnasta, ota yhteyttä! Kaikki
ehdotukset ja toimijat ovat tervetulleita. Yhteystiedot kotisivulla!
HUOM. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi ellet ole jo ilmoittanut!

Kauden 2022 - 2023 maksut
Jäsen- ja jätemaksujen seuraava laskutus tehdään syyskauden alussa
vuosikokouksen 2022 jälkeen.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteys yhdistyksen taloudenhoitajaan Erja
Hakalaan
Kesäjäteastioiden TYHJENNYS alkoi vko 17. (30.4) jatkuen vko 39. (29.9)
Muistutamme jätteiden lajittelusta! Jäteastiat ovat taloussekajätettä varten.
Metallit, suuret pahvit, paperit, lasit, ongelmajätteet jne tulee viedä niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Ensimmäiset 6 jäteastiakatosta asennetaan paikoilleen tämän kesän aikana,
loput hankitaan ja asennetaan 2023. Seuraa tiekohtaisia kutsuja
asentamistalkoisiin! Sinunkin apua tarvitaan!

Oikein Hyvää Kesää kaikille jänijärveläisille!

toivottaa hallitus / pj Jan Löfstedt
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VUOSIKOKOUS 2022
AIKA:
lauantaina 9.7. 2022, klo 13.00
PAIKKA: Jänijärven yhteisranta, Kivimäentiellä
Kokouksessa käsitellään ehdotus sääntöjen muuttamisesta.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokousvirkailijat:
- kokouksen puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
7. Päätetään hallituksen ja muiden toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista
kulukorvauksista
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuoden 2021 jäsenja jätemaksun suuruus.
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
10.Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen jäsenet (7)
11.Valitaan toimintasuunnitelman tehtäviin toimikunnat
12.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
13.Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät asiat
14.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Ehdotus sääntöjen
muuttamiseksi, edellisen vuosikokouksen ohjeistuksen mukaisesti.
15.Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa
Hallituksen puolesta , puheenjohtaja Jan Löfstedt
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