
 

Kutsu vuosikokoukseen 
 

Pursiseura Sindbad ry:n jäsenet 

Pursiseura Sindbadin sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

torstaina 12.3.2020 klo 18 kerhotalolla Lauttasaaressa, Vattuniemenranta 5. 

  

Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösaineisto on saatavana etukäteen toimistolta kokousta 

edeltävänä torstaina 5.3. klo 17-18. 

Tule mukaan kuulemaan ja päättämään seuran asioista! 

  

Tervetuloa!  

Johtokunta 



  
 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 12.3.2020 klo 18 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen; puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja 

ääntenlaskijoiden (2) valinta 
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
5. Toimintakertomus 2019 
6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille 
8. Täydennys syyskokouksessa tehtyyn tilintarkastaja Jaana Lehtisen valintaan 
9. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
10. Kokouksen päättäminen 

 

  

 

Postia johtokunnalta 

  

● Vesillelaskun aika muuttui 
● Viimeinen hetki hakea laituripaikkaa 
● Joko uusit jäsenkorttisi? 

 
Veneiden yhteislaskun aikataulu B-, C- ja D-laitureilla on muuttunut. Yhteislasku on edelleen 
lauantaina 2.5. mutta vasta klo 13 alkaen. 
 
Sen sijaan A-laiturilla yhteislasku aloitetaan klo 07 kuten aiempinakin vuosina. 
 
Pikkulaiturien aikataulun muutos johtuu nostoauton kiireistä.  

  

 

Laituripaikkahakemuksen  palautusaika on nyt.  

 



Lomake on täällä. Palauta se toimiston postilaatikkoon, pöydälle tai sähköpostiin heti nyt, 

viimeinen palautuspäivä on torstaina 27.2. 

 

Laituripaikka on haettava joka vuosi.  

 

Jäsenkortit vanhentuivat vuoden vaihteessa, mutta ei hätää - uutta korttia on tarjolla. 

 
Käy siis toimistossa jonakin torstaina klo 17 - 18, niin saat odottaessa upouuden kortin suoraan 
korttitulostimesta. Kortilla saa jäsenalennuksen Bistro Telakasta ja useista venealan 
myymälöistä.  
 

 

Yhteystietoja ei pidetä enää kaikkien nähtävillä satamassa. 

 

Siksi on entistä tärkeämpää, että veneessä on näkyvillä omistajan yhteystieto ja sähkökaapelissa 

vähintään veneen nimi, jotta voidaan helposti soitella, kun todennäköisesti tänäkin talvena 

peitteet repeilevät ja sähkösyötöt reistailevat. Myös mastohyllyllä olevissa mastoissa pitää olla 

nimi ja puhelinnumero. 

 

Pidäthän kaapelisi kunnossa ja järjestyksessä, ja kerää mahdollinen irtorompe siististi veneen 

alle. Käy myös talven aikana tarkistamassa, että tuuli ei ole raastanut omaisuutta liikkeelle. 

 

  

Siirry nykyaikaan ja ilmoita sähköpostiosoitteesi toimistoon viimeistään nyt. 
 
Näin saat muun muassa Sindbadin laskut sähköisessä muodossa. Se hillitsee postilaskuamme 
ja säästää yhteisiä rahojamme merellisempiin tarkoituksiin. 

  

Johtokunnan puolesta - terveisin Antti 

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/lomakkeet/


 


