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Marraskuun kuukausikokous
Marraskuun kuukausikokous pidetään tiistaina marraskuun 19. päivänä 2019 alkaen klo 18:00
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme
Oppimistilaan 2. Se sijaitsee toisessa kerroksessa. Kerros on aika sokkeloinen, mutta siinä on
infopiste, josta saa lisäopastusta.
Marraskuun kuukausikokous on samalla vaalikokous ja tämä kirje kokouskutsu.
Kuukausikokouksen ohjelma
Aloitamme vaalikokouksella. Siinä käsitellään seuraavat yhdistyksen sääntöjen 11 §:n määräämät
asiat:
1)
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2)
määrätään seuraavan toimintavuoden vuosimaksu ja uusien jäsenten liittymismaksu
sekä hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot,
3)
valitaan seuraavan kalenterivuoden ajaksi:
a)
yhdistyksen puheenjohtaja,
b)
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
c)
toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö sekä
4)
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
a)
vuoden 2020 ohjelma,
b)
kokousajat ja -paikka.
Seuraavaksi sihteeri tuo terveiset Viron harraste-elokuvaajien kattojärjestön Eesti Mittekommertslike
Filmide Autorite Liiton 17. kansainvälisestä filmifestivaalista Tallinnassa 25.10.2019.
Lisäksi katselemme vuoden 2019 Unican ja SM-kilpailun parhaimmistoa.
Katselemme tietysti mielellämme jäsentemmekin elokuvia. Jos haluat näyttää oman elokuvasi,
toimita se etukäteen puheenjohtajalle WeTransfer-palvelulla tai tuo se muistitikulla kokoukseen.
Tarjoilu perinteiseen tapaan.

Jatkuu kääntöpuolella 

Muuta tärkeää
Tutustuminen Aalto-yliopiston elokuvastudioon ja ehkä myös elokuva-alan koulutukseen näyttää
toteutuvan 27.11.2019 kello 14 alkaen Otaniemessä, osoitteessa Otakaari 7. Asia on vielä hiukan auki,
mutta varaa aika jo allakkaasi! Lähetän asiasta uuden jäsenkirjeen, kun asia ja tilaisuuden sisältö ovat
varmistuneet.
Yhdistyksemme järjestää vuoden 2020 SM-kilpailun tuomaroinnin. Itse kilpailu pidetään Lahdessa
18.4.2020. Jos tiedät tai tunnet jonkun, joka olisi sopiva tuomariksi, kerro asiasta!
Oodin oma elokuvateatteri Kino Regina on myös tutustumisen arvoinen paikka. Teatteriin pääsee
parhaiten tutustumaan käymällä siellä elokuvissa. Reginan elokuvien ohjelmiston löydät sivulta
http://kinoregina.fi/ohjelmisto/elokuvat/. Sieltä voit myös ostaa lipun.
Vieressä Oodin
sijaintikartta.

Yhdistyksen
verkkosivuille pääset
myös alla olevalla
QR-koodilla.

Näkemisiin kuukausikokouksessa!
Esko

