Hallitus

Kalenteri 2020
Hallitus suunnittelee pitävänsä kauden 2020 aikana 7 varsinaista kokousta. Lisäksi heinäkuun kokouksen yhteydessä pidetään kehityspäivät. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään
sähköpostilla viikkoa ennen kokousta. Muu kokousmateriaali toimitetaan hallituksen sivuille
kokoukseen mennessä. Kokouksessa esityslistaan voidaan tehdä lisäyksiä kohtaan muut asiat. Esityslista perustuu ajankohtaisiin aiheisiin, toimintasuunnitelmaan ja oheiseen hallituskalenteriin. Listalle otetaan myös muita asioita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten,
yhdistyksen jäsenten tai yhteistyökumppaneiden aloitteesta. Näiden osalta pyydetään olemaan yhteydessä puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan viimeistään viikkoa ennen kokousta.

1.

Tammikuun kokous

Pe 10.1 klo 13-15, Kalastatorppa

Järjestäytyminen ja uudistukset
•
•
•
•
•
•
•
2.

Hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Toimintasuunnitelman nostot vuodelle 2020
Hallituksen työskentelymalli ja sisäinen tehtäväjako
Hallituksen ohjelma eli hallituskalenteri vuodelle 2020
Syysseminaarin palaute
Kevätseminaarin valmistelu ja ohjelma
Ajankohtaiset asiat

Helmikuun kokous

To 6.2 klo 13-15, Kalastajatorppa

Tilinpäätös ja toimintakertomus
•
•
•
•
•
•

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Kevätkokouksen muut asiat
Talouden kehitys ja kumppanuudet
Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat
Kevätseminaarin järjestelyt
Ajankohtaiset asiat

Yhdistyksen kevätkokous

To 27.2 klo 9, Helsingin messukeskus

Sääntömääräinen kevätkokous
•
•
•
•

Hallituksen kertomus vuoden 2019 toiminnasta
Edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien kertomus
Päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Muut asiat

FGMA:n kevätseminaari
Golfmessut 2020
Toimialan strategiaworkshop
Golfgaala 2020

To 27.2. klo 9-21, Helsingin messukeskus
Pe 28.2.- Su 1.3., Helsingin messukeskus
Pe 28.2. klo 9-12, Helsingin messukeskus
La 29.2. klo 19, Grand Marina Congress

Strategiaworkshop koskee kaikkia pienryhmätyöskentelyyn osallistuneita. Golfgaala
on SGL:n vuosittainen palkintojenjakotilaisuus. Mukana mm. FGMA:n valitseman
parhaan tyttöjuniorin palkitseminen. Hallitukselle edustus- ja virkistäytymistilaisuus. Hallitukselle on varattu tilaisuudesta oma pöytä.
3.

Maaliskuun kokous

Ti 31.3 klo 13-15, Kalastajatorppa

Jäsentapahtumat
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•
•
•
•
•
4.

Kevätseminaarin palaute
Syysseminaarin teemat ja valmistelu
Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat
Päiväkohtaiset koulutukset kausivalinnoista
Ajankohtaiset asiat

Toukokuun kokous

Ke 27.5 klo 13-15, Keimolagolf

Puolivuosikatsaus
•
•
•
•
•
5.

Jäsenkysely 2020
Jäsenmaksujen tilanne
Talouden kehitys ja kumppanuudet
Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat
Ajankohtaiset asiat

Heinäkuun kokous ja kehityspäivät

Ma - Ke 29.6. - 1.7., Pohjoismaat

Tulevaisuus
•
•
•
•
•
•
6.

Syysseminaarin tilanne ja kevätseminaarin 2021 teemat
Uudistustarpeet vuoden 2021 toimintaan
Strategian kausivalinnat vuodelle 2021
Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu
FGMA 30v juhlien valmistelut
Yhdistyksen ilmeen uudistaminen

Syyskuun kokous

Ti 8.9 klo 13-15, Golfklubi Uusimaa

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
•
•
•
•
•
•
7.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021, esitys
Syysseminaarin ja FGMA 30v juhlien järjestelyt
Talouden kehitys ja kumppanuudet
Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat
Päiväkohtaiset koulutukset kausivalinnoista
Ajankohtaiset asiat

Lokakuun kokous

Ti 13.10 klo 12-14, Kalastajatorppa

Valinnat
•
•
•
•
•
•

Syyskokouksen asiat
Talouden kehitys ja kumppanuudet
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021, hyväksyminen
Vuoden golfjohtaja, muut palkitsemiset ja maininnat
Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat
Ajankohtaiset asiat

Yhdistyksen syyskokous

To 12.11 klo 17, Helsinki

Sääntömääräinen syyskokous
•
•
•
•
•

Katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja varainhoitoon
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Jäsenmaksuista päättäminen
Henkilövalinnat hallitukseen ja toiminnan tarkastajiksi
Muut asiat
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FGMA:n syysseminaari
FGMA 30v iltajuhla

To 12-13.11 klo 13, Helsinki
To 12.11 klo 19.30-23, Helsinki

FGMA:n ohjelmallisessa iltajuhlassa nautitaan illallinen ja muistellaan yhdistyksen
kolmenkymmentävuotista taivalta ja ennakoidaan tulevaisuutta. Juhlassa myös palkitaan tekijöitä vuosien varrelta, julkistetaan kunniajäseniä ja esitellään vuoden
2020 golfjohtaja.

1.

Tammikuun kokous

Pe 12.1.2021 klo 13-15, Helsinki

Järjestäytyminen ja uudistukset
•
•
•
•
•
•
•

Hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Toimintasuunnitelman nostot vuodelle 2021
Hallituksen työskentelymalli ja sisäinen tehtäväjako
Hallituksen ohjelma eli hallituskalenteri vuodelle 2021
Syysseminaarin palaute
Kevätseminaarin valmistelu ja ohjelma
Ajankohtaiset asiat
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