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PELLETTI ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Keskiviikkona 24.11.2021 järjestetään Pelletti ry:n sääntömääräinen syyskokous. Kokous

pidetään LUT-yliopistolla auditoriossa 1316 kello 17 alkaen. Myös etäosallistuminen Zoomin

välityksellä on mahdollista.

Syyskokouksessa valitaan Pelletin vuoden 2022 puheenjohtaja sekä hallitus. Kokouksessa

äänestetään sääntömuutoksesta, joka koskee etäosallistumista killan kokouksiin. Lisäksi

käsitellään ja hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan

toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilönsä vuodelle 2022.

Tervetuloa kuuntelemaan ja vaikuttamaan! Tarjolla kahvia ja pullaa. Esityslista,

toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat luettavissa keskiviikosta 17.11. alkaen Pelletin

nettisivuilla sekä kiltahuoneen ilmoitustaululla, ja ne julkaistaan myös viikkotiedotteeseen

sekä Pelletin jäsenet -Facebook-ryhmään.
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INVITATION TO PELLETTI RY’s STATUTORY AUTUMN MEETING

Pelletti ry's statutory meeting is held on Wednesday 24th of November 2021. The statutory

meeting will be held in the room 1316 at LUT University from 5:00 pm. You can also

participate online via Zoom.

At the statutory meeting Pelletti's new chairperson and the board for the year 2022 will be

chosen. There will be a voting about online participation in guild's statutory meetings. In

addition, next year's budget and action plan will be discussed and approved, and auditors and

their deputies will be chosen for the year 2022. The meeting will also decide about

membership fees for the year 2022.

Welcome to listen and contribute. Coffee and snacks will be served! Agenda, action plan and

budget plan will be seen in the Pelletti’s website and guildroom from 17.11.2021 and also be

posted to the Facebook group Pelletin jäsenet and sent to the weekly newsletter.
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