Arvoisat jäsenet
Vuoden ensimmäinen Kiertokirje pitää
sisällään ainoastaan tulevan liittokokouksen ohjelman, ilmoittautumisohjeet ja -lomakkeet.
Liittokokous 15.-17.3.2019 Salossa
SATL:n historian 84. Liittokokous
järjestetään tänä vuonna Salossa 15.17.3.2019 Salon Seudun Autoteknillisen Yhdistyksen järjestämänä. Varsinainen kokous- ja majoittautumispaikka on Original Sokos Hotel Rikala,
Asemakatu 15, 24100 Salo, puhelin:
+358 2 7744 100.
Kokousaikataulu on aiemmista kerroista poikkeava siten, että kaikki
kokoukset pidetään lauantain
aikana. Toki perjantaina saa jo tulla
ja sunnuntaihin asti saa olla. Kutsumme kaikkia yhdistyksiä jäsenineen
vuoden tärkeimpään viralliseen liittotapahtumaan.
Liittokokoukseen ensikertaa osallistuvien henkilöiden infotilaisuus pidetään
perjantai-iltana 15.3. kello 20:00
alkaen hotellin tiloissa (ohjaus oikeaan paikkaan hotellin vastaanotosta).
Ne, jotka tuntevat tarvetta briiffaukselle Liittokokouksen kulusta ja tavoista etukäteen, olkoon tervetulleita
tilaisuuteen.
Liittokokousviikonlopun
virallinen
avaus tapahtuu lauantaina 16.3. kello
9:00. Alkupuheenvuorojen jälkeen on
liittokokousasioiden alustus ja esittely.
Viime vuoden aikana Liiton toiminnassa on ollut muutoksia ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat suuria, joten
niiden läpikäymiselle ja keskusteluille
on varattu kaksi tuntia aikaa.
Ruokailun jälkeen pidetään toimikuntien kokoukset sekä tulevaisuustyöpaja. Niiden jälkeen on puolentoista
tunnin tauko, jotta toimikuntien ja
työpajan muistiot saadaan valmisteltua. Itse liittokokous pidetään kello
15:30 – 17:00, jonka jälkeen saunotaan ja pidetään liittohallituksen järjestäytymiskokous.

Tällä kertaa lauantai-illan ohjelmassa
ei ole järjestävän yhdistyksen vuosijuhlaa, vaan lauantain illanvietto pidetään muuten vaan yhteisen syömisen
ja vapaamuotoisen yhdessä olemisen
merkeissä.
Seuralaiset pääsevät lauantaina oman
ohjelmansa puitteissa tutustumaan
Salon lähettyvillä sijaitsevaan sisustustavaratalo Kasvihuoneilmiöön.
Ohjelma aikatauluineen, hintoineen ja
ilmoittautumis- sekä maksuohjeineen
on tämän Kiertokirjeen ohessa olevissa liitteissä (Liitteet 1 ja 2).
Tärkeää
tietää:
Liittokokoukseen
ilmoittautuminen ja hotellivaraukset
tapahtuvat Excel-lomakkeella, joka on
tämän Kiertokirjeen sähköisen version
liitteenä (Liite 2). Se on myös ladattavissa osoitteesta:
http://www.satl.fi/ajankohtaista/nayta/474

Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse tai postitse kunkin yhdistyksen osalta keskitetysti viimeistään
22.2.2019 mennessä joko sähköisenä osoitteeseen sihteeri@ssaty.com
(yhdistyksen sihteeri Tero Lehto puh.
0400-895 649) tai tulostettuna paperisena osoitteeseen:
Vesa Villanen
Koskitie 3
25360 Pertteli

Oikein täytetyn ilmoittautumislomakkeen mallikappale on liitteenä (Liite
3), kuten myös käsin täytettävä tyhjä
lomake (Liite 4), jos sellaiselle on
tarvetta.
Osallistumismaksut on maksettava 28.2.2019 mennessä järjestävän yhdistyksen tilille: IBAN FI72
5410 7820 0204 83, saaja: Salon
Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry.
Maksuviestiin pyydetään merkitsemään maksavan yhdistyksen nimi.
7.3.2019 jälkeen perutuista varauksista peritään täysi hinta.
Sikäli, jos yhdistykset pitävät vuosikokouksensa 22.2.2019 jälkeen (jossa
päättävät, ketkä Liittokokoukseen
lähtevät), pitäisi kuitenkin lähtijöiden
kokonaislukumäärä
ilmoittaa
22.2.2019 mennessä ja välittömästi
yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen
kertoa Liittokokoukseen osallistuvien
nimet.
Lisätietoja saa puhelimitse iltaisin
yhdistyksen puheenjohtajalta Vesa
Villaselta 040-730 1503. Lisäksi asiasta kerrotaan Liiton kotisivuilla osoitteessa www.satl.fi ja Salon Seudun
ATY:n kotisivulla www.saty.com.
TERVETULOA SALOON!
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