
Medlemsbrev 3/2020 17.08.2020

Södra Finlands agronomer rf

Till medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf

Innehåll:
SFa:s höstmöte 2.9 - ny styrelsemedlem sökes
Agronomförbundets fullmäktigeval
Kommande program

Kallelse till föreningsmöte

Södra Finlands agronomer rf håller sitt föreningsmöte (höstmöte/årsmöte) onsdag 2.9.2020 kl. 
17.00 hos ordf. Irmelin Nyman, Blåsippsstigen/Sinivuokonpolku 3, på Marudd i Helsingfors – 
med beaktande av säkerhetsavstånd. Obs! Mötet hålls ej hos John Sumelius/på universitetet i Vik 
såsom tidigare nämnts. Prof. John Sumelius deltar i mötet och berättar om Agro-Forst fakulteten 
idag.

Till styrelsen för SFa sökes en ny medlem och man kan anmäla sitt intresse till Sfa:s ordförande
eller sekreterare före höstmötet.

Anmälningar till mötet senast fre 28.8.2020 åt ordf. irmelin.nyman@pp.inet.fi, tfn 040-5029631.

På ordinarie mötet behandlas enligt stadgarna följande ärenden:
1.Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet.
2.Godkännande av föreningens verksamhetsberättelse.
3.Framläggande av verksamhetsgranskningsberättelsen samt fastställande av bokslutet.
4.Beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
5.Beslut om styrelsemedlemmars reseersättningar och mötesarvoden samt 
verksamhetsgranskarens arvode.
6. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.
7. Val av ordförande inom styrelsen.
8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant.
9.Beslut om beloppet av följande års medlemsavgift.
10.Godkännande av följande års verksamhetsplan och budget.
11.Behandling av ärenden som ev. kommer upp i Agronomförbundets förbundsfullmäktige.
12.Val av fullmäktigekandidater för fyraårsmandat till Agronomförbundets förbundsomröstning 
enligt förbundets stadgar och valordning.
13.Behandling av eventuella övriga ärenden.

Agronomförbundets fullmäktigeval

Uppgifter om Agronomförbundets fullmäktigeval fanns i föregående medlemsbrev 2/2020 i början 
av juni. Också Agronomförbundet har skickat ut information om valet till alla medlemmar (mer info 
på Agronomförbundets hemsida (på finska). 
Om någon ännu blir intresserad av att ställa upp kontakta Sfa:s valombudsman Janina Jyränkö tfn 
040-7669409, janina.jyranko@gmail.com senast 23.8. innan föreningens styrelse sammanträder.

https://www.agronomiliitto.fi/site/assets/files/1375/sfa_medlemsbrev_2-2020.pdf
https://www.agronomiliitto.fi/jasenpalvelu/valtuustovaalit-2020/


Kommande program

Lördagen 5.9.2020 exkursion tillsammans med Trädgårdsagronomerna till Östra Nyland. 
Besöksmål är bl.a. Robbes Lilla Trädgård i Lappträsk, Malmgårds herrgård och bryggeri, 
Gobbas gård i Mörskom/potatis, oljeväxter och Uusi-Heikkilä i Askola/jordgubbar, ärter. Vi åker 
med egna bilar. Anmälningar senast 31.8 till ordf. Irmelin Nyman.

Onsdag 23.9. kl 17.00 exkursion till Partitorget i Helsingfors. Vi träffas kl. 17 vid 
Teurastamonportti (vid Roslunds butik), Työpajankatu 2. Elina Siltanen som är ansvarig för 
området vid Helsingfors stad guidar oss. Anmälningar senast 21.9 till ordf. Irmelin Nyman.

Välkomna!

Styrelsen för Södra Finlands agronomer

Följ oss även på SFa:s Facebook-sida!

http://www.facebook.com/S%C3%B6dra-Finlands-agronomer-rf-115355649878934/%20

