_________________________________________________________________________________________________

INVITATION TO THE FCA 2019 AGM
Dear FCA member clubs,
The FCA Committee kindly invites you to the FCA AGM.
Date and time:
Venue:

7th April, 2019 starting at 12:00
SPORTTITALO, Valimotie 10, 5th floor, Helsinki

All member clubs are invited to send a representative to the FCA AGM. This official representative (preferably the chairman or a
member of the club committee) must present a power of attorney document at the start of the meeting (model attached). In
addition to the official representative, clubs are invited to send a second club member to add to the discussion and improve the
flow of information.
Full members, who wish to present an issue at the Meeting, must send such a proposal to the Committee (chairman and copy to
secretary) in writing 24th March at latest.
The AGM agenda will be sent to member clubs by March 31st.
On behalf of the FCA committee,
Heikki Mahlamäki
Secretary

KUTSU SUOMEN KRIKETTILIITON VUODEN 2019 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
VUOSIKOKOUKSEEN
Hyvät Suomen Krikettiliiton jäsenseurat,
Liiton hallitus kutsuu jäsenseurat sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
Aika: 7.4. 2019 klo 1200 alkaen
Paikka: SPORTTITALO, Valimotie 10, 5.krs, 00380 Helsinki
Seuran virallisen edustajan (mieluiten puheenjohtaja tai hallituksen jäsen) tulee esittää valtakirja kokouksen alkaessa (malli
liitteenä). Virallisen edustajan lisäksi seurat voivat lähettää toisen kokousedustajan osallistumaan keskusteluun ja lisäämää n
tiedonkulkua.
Esitykset asialistalle otettavista asioista on tehtävä kirjallisesti liiton hallitukselle (puheenjohtaja ja tiedoksi sihteeri) viimeistään
24. maaliskuuta.
Vuosikokouksen esityslista lähetetään jäsenseuroille viimeistään 31. maaliskuuta.
Suomen Krikettiliiton hallituksen puolesta,
Heikki Mahlamäki, hallituksen sihteeri
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_________________________________________________________________________________________________

VALTAKIRJA

-------------------------------------------------- ry valtuuttaa -------------------------------------------:n
(Seuran virallinen nimi)
(valtuutetun koko nimi)
edustamaan seuraamme ja käyttämään seuraan äänioikeutta Suomen Krikettiliiton vuosikokouksessa 7.
huhtikuuta 2019.

........................
Paikka

......................kuuta 2019.
Aika

..........................................................
Valtuuttajan nimi ja asema seurassa

.................................................
Valtuuttajan nimi ja asema seurassa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWER of ATTORNEY

-------------------------------------------------- ry authorises -------------------------------------------:
(Official name of member club)
(full name of authorised person)
to represent our club and to use the club vote at the FCA AGM held April 7th, 2019.
.

........................
Place

.....................................2019.
Date

..........................................................
Name of authoriser and role in club

.................................................
Name of authoriser and role in club
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