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1 viesti

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com> 29. lokakuuta 2019 klo 11.36
Vastausosoite: Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com>
Vast. ott.: anu.jauhiainen67@gmail.com

Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

Helsingin Toimihenkilöt Pron toimintaa linjataan vuosittain vuosikokouksessa, jossa luodaan linjat
tuleville vuosille ja valitaan henkilöt valmistelemaan ja ohjaamaan linjojen toteutusta. Tämän vuoksi on
tärkeää, että sinä osallistut vuosikokukseemme ja olet mukana linjaamassa yhteistä toimintaamme. 

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: perjantai 22.11.2019 klo 17:30

Paikka: Ammattiliitto Pron kokoustilat Pasilassa, Ratamestarinkatu 12 B, 2. krs

Kokouksessa

käsitellään sääntömääräiset asiat
vahvistetaan vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma
valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus
valitaan toiminnantarkastaja (1-2 kpl)

Mikäli sinulle on ajatuksia yhdistyksemme toiminnan kehittämiseksi, niin ne voidaan vielä ottaa hyvinkin huomioon toimintaa
toteuttaessa.

Kokouksen jälkeen vietämme jäseniltaa. Yhdistys tarjoaa illallisen ravintola Fredde´sissä Kauppakeskus Triplassa.  Illallista
varten ilmoittauduthan 7.11.2019 mennessä. Ilmoittauduttuasi saat illallista varten erillisen viestin, jossa valitset menusta
haluamasi annoksen.

Toivomme erittäin keskustelevaa yhdistyksemme vuosikokousta.

Lisätiedot: Mona-Lisa Näreaho, puh. 044 586 8449

Tervetuloa!

Hallituksen puolesta

Mona-Liisa Näreaho                   Meeri Karvola
puheenjohtaja                           sihteeri

Ilmoittaudu alla olevasta linkistä.

https://kilta.proliitto.fi/KoulutusIlmoittautumissivut_yhdistys/yhdistysTapahtumaTiedot.aspx?
id=15867&yhdistystapahtuma=1&requestpage=yhdtaplink

Kirjaudu Proplussaan ja paina tämän sähköpostin ilmoittautumislinkkiä. Mikäli linkki ei aukea heti, sitä
täytyy klikata toisen kerran. 

https://www.poston.fi/showmessage.aspx?id=OTIxOA2&c=MTE4Nzg0MQ2
https://www.google.com/maps/search/Pasilassa,+Ratamestarinkatu+12+B,+2.+krs?entry=gmail&source=g
https://www.poston.fi/linkme.aspx?id=OTIxOA2&c=MTE4Nzg0MQ2&linkki=https%3a%2f%2fkilta.proliitto.fi%2fKoulutusIlmoittautumissivut_yhdistys%2fyhdistysTapahtumaTiedot.aspx%3fid%3d15867%26amp%3byhdistystapahtuma%3d1%26amp%3brequestpage%3dyhdtaplink
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Päivitämme tapahtumia Proplussaan.

Ole Pro, kirjaudu! 
Proplus on liiton ja yhdistyksen virallinen viestintäkanava. Autamme mielellämme, jos tarvitset neuvoja
sen käytössä. Voit soittaa Hannelelle (050 3262 600) tai Virvalle (050 575 5734).

Helsingin Toimihenkilöt Pro Ry | Facebook @heltopro | Instagram @heltopro |
sähköpostit: etunimi@helsingintoimihenkilot.com 

yhteinen sähköposti: helto048@gmail.com

- Tiedotamme tulevista tapahtumisa myös somessa - 

 Osoiterekisteri: Ammattiliitto Pron jäsenrekisteri. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ilmoita asiasta
jasenasiat@proliitto.fi. Muutoksia yhteystietoihisi voit tehdä myös Proplussassa.

 

 

 

Osoitelähde: Helsingin Toimihenkilöt Pro ry
Jos et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, klikkaa tästä..
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