
    Vuosikokous-, 
   85-vuotis- ja pikkujoulukutsu   85-vuotis- ja pikkujoulukutsu

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous, 85-vuotisjuhla ja pikkujoulut 
pidetään ma 7.12.2015 klo 17:30 lähtien Radiomäellä, Vanhalla Radioasemalla!

Vaalikokous alkaa klo 17:30 Vanhan Radioaseman juhlasalissa 
Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan kerhon 
puheenjohtaja, muu hallitus sekä toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä. 
Kokousasiakirjat ovat nähtävillä kotisivulla ja kerholla. Kokouksessa voi käyttää 
yhden muun jäsenen valtakirjaa. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kerhon 85-vuotisjuhla ja pikkujoulut vaalikokouksen jälkeen  
Kerho täytti 1.11.2015 85 vuotta. Katsomme hetken taaksepäin historiaan noin 
puolen tunnin potpurilla – korkeintaan kahden minuutin henkilökohtaisilla muiste-
luilla hauskoista tai merkittävistä tapahtumista kerhon historiassa tähän päivään 
saakka. Myös kerhon uusilta jäseniltä toivotaan lyhyitä muisteluita. Sana on vapaa! 

Pikkujoulu ja mahtavat arpajaiset!
Joulupuuron, glögin, kahvin ym. lisäksi pidämme tietenkin arpajaiset. Mahtavien 
arpajaisten pääpalkintona on voittajan valinnan mukaan joko TS-830 100 
W HF-rigi tai n. 800 W linukka. Muitakin palkintoja on runsaasti! Arvan hinta 2 
€, 5 €:lla 3 kpl jne. Arvontapalkintoja otetaan myös mielellään vastaan! 

Musiikista vastannee jälleen Päivi, OH3SL; kaikkea humpasta sinfoniaan. 

Tarjoilun, rintalappujen ja tuolien sopeuttamiseksi toivomme etukäteisilmoittau-
tumista, mutta se ei missään tapauksessa ole pakollista:oh3ac@oh3ac.fi

Kaikki uudet ja vanhat jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat 
sydämellisesti tervetulleita!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS, TYÖJÄRJESTYSESITYS

Aika: Ma 7.11.2014 klo 17:30 – n. 18:00+
Paikka: Vanhan Radioaseman juhlasali, Radiomäki, Lahti

1. Kokouksen avaaminen. (Kerhon puheenjohtaja Raimo Virtanen, OH3RV)

2. Kokousvirkailijoiden valitseminen: 
a) kokouksen puheenjohtaja,
b) kokouksen sihteeri ja 
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen.
4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset etäosallistujat.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
6. Vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä 
päätetään vuosi- ja liittymismaksujen suuruus.
7. Valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, jota myös kutsutaan 
kerhon puheenjohtajaksi. (Puheenjohtaja 2015: Raimo, OH3RV)

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet (2-8 jäsentä) (Hallitus 2015: Timo, OH3FVW; 
Harri, OH3UP; Jari, OH2BU; Ismo, OH2IV; Henri, OH3EGL; Vesa, OH3FYE; ja Päivi, OH3SL)

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä. (Vaalikokouksessa 
24.11.2014 valittu toiminnantarkastajiksi Erkki, OH3JLF; ja varamieheksi Ilkka, OH3EFZ)

10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat (Mahdolliset jäsenten esitykset)
11. Muut asiat ja vapaa keskustelu, pikkujouluun valmistautuminen
12. Kokouksen päättäminen
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