Kutsu Suomen espanjanopettajien yhdistyksen
sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Hyvät jäsenet:
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään lauantaina, 9. huhtikuuta 2022, klo 10
Microsoft Teamsissa etänä.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kohdat sekä muut ajankohtaiset asiat.
Hallitus pyytää ilmoittautumaan kokoukseen torstaihin, 7.4.2022 mennessä,
lähettämällä sähköpostin yhdistyksen sihteerille, Iida Kalliselle, osoitteeseen
espanjanopettajat@gmail.com . Linkki etäkokoukseen lähetetään ilmoittautuneille
jäsenille.
Tervetuloa kokoukseen!
Suomen espanjanopettajien yhdistyksen hallitus

Convocatoria de la Asamblea Anual Ordinaria
Asociación de Profesores de Español de Finlandia
Estimados miembros:
Se convoca la Asamblea Anual Ordinaria de nuestra Asociación, que tendrá
lugar el sábado 9 de abril, a las 10.00h a través de Microsoft Teams.
En la Asamblea se tratarán los asuntos correspondientes de conformidad con los
estatutos de la Asociación y otros de actualidad.
Se ruega confirmar su asistencia hasta el 7 de abril mediante envío de un correo a
Secretaría, a la dirección: espanjanopettajat@gmail.com
Los miembros inscritos recibirán con anterioridad a la misma el correspondiente enlace.
Esperando su asistencia y participación nos despedimos cordialmente,
Junta DirectivaAsociación de Profesores de Español de Finlandia

Esityslista / Orden del día
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 9.4.2022 Asamblea
Anual Ordinaria de la Asociación 9 de abril de 2022
Paikka/Lugar: Teams-sovellus (MS Microsoft)
Aika/Fecha y hora: klo 10

1. Kokouksen aloitus / Apertura de la Asamblea
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta / Elección del presidente y secretario de la reunión y de los revisores de actas y
escrutadores
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden todentaminen / Comprobación de la
legalidad de la convocatoria de la reunión y de la validez de su constitución
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys / Aprobación del Orden del día
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021 / Presentación del Informe
Anual 2020 para su aprobación o rechazo

6. Käsitellään vuoden 2021 tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto / Presentación del Informe de Tesorería, Estado financiero e Informe de los
revisores de cuentas para su aprobación o rechazo
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Visto bueno del Estado Financiero y liberación
de toda responsabilidad a la Junta Directiva y a otras personas vinculadas con esta
actividad
8. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
2023 / Presentación del Plan de Actividades para el próximo año para su aprobación o
rechazo
9. Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle sekä määrätään
jäsenmaksun suuruus / Presentación del Presupuesto para el próximo año para su
aprobación o rechazo y determinación del importe de la cuota anual de los socios
10. Ehdotetaan tohtori Diana Berberiä Suomen espanjanopettajien yhdistyksen
kunniajäseneksi / Aprobación del nombramiento de la Doctora Diana Berber como
Miembro Honorario de la Asociación de Profesores de Español de Finlandia
11. Valitaan hallituskaudelle 2023-24 hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Erovuoroon
valitaan puolet jäsenistä eli 3 varsinaista ja 2 varajäsentä Elección de tres (3) vocales y
dos suplentes (2) de la Junta Directiva 2023-2024
12. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valinta /
Elección de dos revisores y dos revisores suplentes de las actividades
13. Ilmoitusasiat / Asuntos a informar
●
●
●
●

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat
syksyllä 2022
Kirjoitus- ja videokilpailu (syksy
2022)
Jäsenkysely
Mahdollinen matka Chileen (2023)

13. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot / Revisión de
propuestas e informes emitidos por la Junta Directiva a este respecto

14. Kokouksen päättäminen / Clausura de la Asamblea

