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KEVÄTKOKOUSKUTSU JA JÄSENKIRJE, MAALISKUU 2020
KEVÄTKOKOUSKUTSU
Oulun Numismaattisen Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 9.3.2020
klo 18.00 Höyhtyän Välkkeellä (Latokartanontie 1). Kokouksessa käydään läpi yhdistyslain
mukaisesti edellisen vuoden tilit. Kokouksen esityslista löytyy alta. Alustava toimintakertomus
sekä tilinpäätös ovat saatavana kokouspaikalla ja ne voidaan toimittaa tarvittaessa postitse.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa. (Mikäli kokouksen puheenjohtajaksi valitaan vuoden 2019 hallituksen
jäsen, tilien hyväksymisen ajalle valitaan toinen henkilö kokouksen puheenjohtajaksi.)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7. Suomen Numismaatikkoliiton kevätkokous 28.-29.3.2020 Lahdessa. Päätetään viralliset
kokousedustajat.
8. Käsitellään muut asiat.
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ONK:N KEVÄÄN HUUTOKAUPPA 21.3.2020
Kerhon kevään huutokauppa järjestetään LAUANTAINA 21.3.2020 klo 12.00 alkaen Hotelli
Lasaretin Puisto/Pato-salissa, Kasarmintie 13, Oulu. Huutokaupan näyttö alkaa klo 11.00.
Kirjalliset tarjoukset lähetetään osoitteella Tero Kontiokari, Kartoittajantie 2, 90650 Oulu.
Tarjouksia voi tehdä myös puhelimella ja tekstiviestillä p. 040 757 4423, sekä sähköpostilla:
meklari(at)oulunnumismaatikot.fi. Tarjousten on oltava perillä viimeistään PERJANTAINA
20.3.2020 klo 18.00.
Huutokauppalista ja kuvagalleria löytyvät kerhon nettisivuilta www.oulunnumismaatikot.fi.
Kannattaa käydä tutustumassa. Onnea huutoihin!
Huutokaupan yhteydessä järjestetään pieni, noin 30 setelin näyttely Suomen harvinaisista
seteleistä. Ilmoitamme tästä tarkemmin nettisivuillamme!

SUOMEN NUMISMAATIKKOLIITON KEVÄTKOKOUS 28.-29.3.2020
SNL:n kevätkokous järjestetään 28.-29.3.2020 Lahdessa Päijät-Hämeen Numismaatikoiden
isännöimänä. Mikäli sinulla on kiinnostusta lähteä mukaan, ota yhteyttä pikimiten
allekirjoittaneeseen. ONK kustantaa todennäköisesti pari autokyytiä paikanpäälle ja virallisille
kokousedustajille (3 kpl) kustannetaan myös majoitus. Keskustelemme asiasta tarkemmin
kerhon kevätkokouksessa. Hotellihuoneet tulee varata 9.3. mennessä, ilmoittautumiset minulle
ennen tätä!

JÄSENKIRJEET SÄHKÖPOSTITSE
Jos haluat jäsenkirjeet sähköpostitse, ilmoita minulle sähköpostiosoitteesi, niin lisään sen
jakelulistalle. Lähetän jäsenkirjeitä sähköpostitse n. 2 kpl/kk. Sähköposteissa on monesti
mukana myös ajankohtaista tietoa numismatiikasta ja tapahtumista.

KEVÄÄN KERHOILLAT
Tässä vielä kooste kevään kerhoilloista, lisätiedot ja mahdolliset muutokset löytyvät
nettisivuiltamme www.oulunnumismaatikot.fi/kokoontumiset.php.
09.03.2020 18:00-20:30 Kevätkokous, mm. hyväksytään vuoden 2019 tilit
21.03.2020 12:00-17:00 Valtakunnallinen huutokauppa, näyttö klo 11.00
06.04.2020 18:00-20:00 Eurokolikkoilta / Timo Rätti
27.04.2020 18:00-20:00 Euroseteli-ilta / Tero Kontiokari ja Pekka Alatalo
11.05.2020 18:00-20:00
25.05.2020 18:00-20:00
Ystävällisin terveisin,
ONK:n hallituksen puolesta jäsensihteeri Timo Rätti
jasenasiat(at)oulunnumismaatikot.fi
puh. 040 553 8698 (iltaisin)

