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Kokouskutsu 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran henkilö- ja opiskelijajäsenille sekä seuran yritys- ja 
yhteisöjäsenten edustajille 

 
VAALIKOKOUS 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran vaalikokous 
 
Aika:   Keskiviikko 20.11.2013 klo 17-18 
Paikka: Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo; Auditorio 
 
Vaalikokouksen yhteydessä järjestetään tilaisuus Ekskursio Suomen luontokeskus 
Haltiaan 
http://www.valosto.com/tiedostot/131120SVS_SuomenLuontokeskusHaltia.pdf 
 
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 15 § mukaiset vaalikokoukselle 
kuuluvat asiat. 
http://www.valosto.com/seura/-/saannot 
 
”Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä sen ohessa henkilöjäsenten 
vuosimaksun ja kollektiivisten jäsenten vuosimaksuperusteiden vahvistaminen, 
2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten 
vaalit erovuorossa olevien ja eronneiden sijalle, 
3) kahden tilintarkastajan ja näille kahden varamiehen vaali, 
4) vaalilautakunnan jäsenten vaali erovuoroisen ja eronneiden sijalle, 
5) asiat, jotka seuran hallitus jättää käsiteltäviksi. 
Muut asiat, jotka halutaan saada käsiteltäviksi varsinaisessa kokouksessa, on 
kirjallisella anomuksella esitettävä hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun 
mennessä, jos asiat halutaan vuosikokoukseen käsiteltäviksi, ja syyskuun loppuun 
mennessä, jos asiat halutaan vaalikokoukseen käsiteltäviksi.” 
 
 
5) asiat, jotka seuran hallitus jättää käsiteltäviksi. 
 
Seuran hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toimintaryhmien puheenjohtajien 
palkkiot vuonna 2014 (käsitellään ennen sääntöjen määräämiä asioita) 
 
 
Muut asiat, jotka hallitus haluaa tuoda vaalikokouksen tiedoksi 
 
1. Seuran viestintästrategian esittely 
2. Seuran sääntöjen muuttaminen 
http://www.valosto.com/seura/-/saannot 
”18 § 
Sääntöjen muuttaminen 
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai lisäyksistä niihin on päätös tehtävä kahdessa 
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peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä seuran 
kokouksessa, joista ainakin toinen on varsinainen, ja tulee tällöin vähintään 3/4 
päätökseen osaaottavista jäsenistä molemmilla kerroilla olla siitä yhtä mieltä. 
Kokouskutsussa on mainittava, että ko. kokouksessa käsitellään sääntöjen 
muuttamista.” 
 
 
Vaalikokouksen aineisto on ladattavissa ennen vaalikokousta osoitteessa 
http://www.valosto.com/tiedostot/vaalikokous2013/ 
 
Ilmoittautumiset vaalikokoukseen viimeistään 10.11.2013 mennessä osoitteessa 
http://www.lyyti.in/Ekskursio_Haltiaan 
 
(Jos ekskursio on täynnä tai ilmoittautumisaika on mennyt ohi, voi pelkkään vaali-
kokoukseen osallistua ilman ilmoittautumista.) 
 
 
 
Tervetuloa! 
 
Hallitus 


