Jäsentiedote 4/2.11.2022
Hyvä Mukanettilainen,
Vuosi lähenee loppuaan ja Mukanetin syyskokous lähestyy.
Syyskokous pidetään to 24.11.2022 klo 16.00 – 18.00
MukaSurffissa. Kokouskutsun löydät jäsentiedotteen
kääntöpuolelta.
Uusi jäsenrekisteri käyttöön
Mukanetin pitkään palvellut jäsenrekisteri on tekniikaltaan
niin vanha, ettei sitä voida enää päivittää. Siirrymme
loppuvuoden aikana käyttämään Vitec Avoine Oy:n Yhdistysavain-palvelua. Jäsenille tämä näkyy niin,
että sähköpostitse tulevien tiedotteiden lähettäjänä voi olla myös Mukanetti via Yhdistysavain. Paperiset
tiedotteet tulevat joko Mukanetista tai Postin tulostuspalvelun kautta kirjekuoressa.
Ensi vuoden tammikuussa vuoden 2023 jäsenmaksulaskut tulevat sähköpostina heille, jotka saavat
jäsentiedotteetkin sähköpostitse. Muille lasku tulee Postin tulostuspalvelun kautta kirjekuoressa.
Asiakaspalvelusihteeri
Sanna Pasuri on palkattu Mukanettiin osa-aikaiseksi asiakaspalvelusihteeriksi 12.9.2022 alkaen.
MukaSurffi ja muut opastuspisteet
Lähiopastukset ajanvarauksella jatkuvat MukaSurffissa ma – to klo 10 – 12 sekä avoimin ovin klo 12 – 14.
Ajan voit varata puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 10 – 14 numerosta 03 222 5798.
Etäopastuspyyntöjä otamme vastaan numerossa 046 616 0672.
Muut opastuspisteet kirjastoissa ja palvelutaloissa ovat avoinna sopimuksen mukaan.
Vertaisohjaajien pitämät maksuttomat jäsenopastukset MukaSurffissa tai Zoom-etäyhteydellä.
Osallistujamäärät opastuksiin Zoomilla/ei rajoituksia, MukaSurffiin max 15 ilmoittautumisjärjestyksessä.
 Twitter 11.11.2022 klo 13-15
 Smart TV 2.12.2022 klo 10-12
Ilmoittautumiset numeroon 03 2225798.
Varmuutta verkkoon -viikolla OP:n edustajat pitävät avoimen digiopastustilaisuuden MukaSurffissa
30.11.2022 klo 13 – 15. Ilmoittautumiset numeroon 03 222 5798.
Mukanetin tietotekniikkakurssit
Kevään 2023 kurssit ovat suunnitteilla. Tarkat tiedot kevään kursseista saat tammikuun
jäsentiedotteessa. Mikäli sinulla on toiveita tai ajatuksia uusista kursseista, lähetä ideasi meille.
Viimeisimmät tiedot kursseista, tapahtumista ja opastuspisteiden opastusajoista löydät nettisivuiltamme
www.mukanetti.net

Mukanetti on joulutauolla 12.12.2022 – 8.1.2023
Lämminhenkistä joulunaikaa ja upeaa
uutta vuotta 2023!
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SYYSKOKOUSKUTSU
ATK Seniorit Mukanetti ry:n syyskokous pidetään to 24.11.2022 klo 16.00 – 18.00
MukaSurffissa, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs, Tampere

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
vähintään kaksi ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen esityslista
5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
6 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai asiaa hoitava
tilintarkastusyhteisö
8 § Käsitellään muut asiat
9 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
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