
    

     Hallitus
    Kalenteri 2021

 
Hallitus suunnittelee pitävänsä vuoden 2021 aikana 7 varsinaista kokousta ja heinäkuun ko-
kouksen yhteydessä kehityspäivät. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostilla viikkoa 
ennen kokousta. Muu kokousmateriaali toimitetaan hallituksen sivuille kokoukseen mennes-
sä. Kokouksessa esityslistaan voidaan tehdä lisäyksiä kohtaan muut asiat. Esityslista perus-
tuu ajankohtaisiin aiheisiin, toimintasuunnitelmaan ja oheiseen hallituskalenteriin. Listalle ote-
taan myös muita asioita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, yhdistyksen jäsenten tai yh-
teistyökumppaneiden aloitteesta. Näiden osalta pyydetään olemaan yhteydessä toiminnan-
johtajaan viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

1. Tammikuun kokous Ti 12.1.2021 klo 13-15, HoG

Järjestäytyminen ja uudistukset

• Varapuheenjohtajan ja hallituksen sihteerin valinta 
• Toimintalinjojen tavoitteet ja vastuuhenkilöt 
• Kevätseminaarin ohjelma 
• Jäsenkyselyn tulokset 
• Ajankohtaiset asiat

2. Helmikuun kokous Ti 9.2.2021 klo 13-15, HoG

Tilinpäätös ja toimintakertomus

• Tilinpäätös ja toimintakertomus 
• Kevätkokouksen muut asiat 
• Talouden kehitys ja kumppanuudet 
• Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat 
• Kevätseminaarin järjestelyt 
• Yhteistyöfoorumin terveiset (G4) 
• Ajankohtaiset asiat

Yhdistyksen kevätkokous 2021 Pe 12.3.2021 klo 9, Helsinki

Sääntömääräinen kevätkokous

• Hallituksen kertomus vuoden 2020 toiminnasta 
• Edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien kertomus 
• Päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
• Muut asiat

FGMA kevätseminaari 2021 Pe 12.3.2021 klo 10-18, Helsinki

Vuosittainen seminaari jonka tarkoituksena on kerätä jäsenistö yhteen

3. Maaliskuun kokous Ti 23.3.2021 klo 13-15, HoG

Jäsentapahtumat

• Palaute kevätseminaarista ja syysseminaarin teemat 
• Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat 
• Talouden kehitys ja kumppanuudet 
• Päiväkohtaiset koulutukset kausivalinnoista 
• Yhteistyöfoorumin terveiset (G4) 
• Ajankohtaiset asiat
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4. Toukokuun kokous Ti 25.5.2021 13-15, Keimola Golf

Puolivuosikatsaus

• Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat 
• Ajankohtaiset asiat 
• Talouden kehitys ja kumppanuudet 
• Jäsenmaksujen tilanne 
• Jäsenkysely 2021

5. Heinäkuun kokous ja kehityspäivät Ke - Pe, 7.-9.7.2021, Pohjoismaat

Tulevaisuus

• Yhteistyöfoorumin kuulumiset (G4) 
• Uudistustarpeet vuoden 2022 toimintaan 
• Talouden kehitys ja kumppanuudet 
• Syysseminaarin teemat 
• FGMA 30v juhlien valmistelut 
• Kausivalinnat

6. Elokuun kokous Ti 24.8.2021 klo 13-15, Golf Talma

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

• Talouden kehitys ja kumppanuudet 
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022, esitys 
• Syysseminaarin järjestelyt 
• FGMA 30v juhlien järjestelyt 
• Toimintalinjojen asiat, vastuuhenkilöt raportoivat 
• Ajankohtaiset asiat

7. Lokakuun kokous T1 12.10.2021 klo 13-15, HoG

Valinnat

• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022, hyväksyminen 
• Syyskokouksen asiat 
• Vuoden golfjohtaja, muut palkitsemiset ja maininnat 
• Yhteistyöfoorumin terveiset (G4) 
• Ajankohtaiset asiat

Yhdistyksen syyskokous To 18.11.2021 klo 9, Hotelli Katajanokka

Sääntömääräinen syyskokous

• Katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja varainhoitoon 
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 
• Jäsenmaksut, kokouspalkkiot, matkakorvausten ja päivärahojen suuruus 
• Henkilövalinnat hallitukseen ja toiminnan tarkastajiksi 
• Muut asiat

FGMA 30v seminaari ja 30v. Juhlagaala To - Pe 18. - 19.11.2021 
Seminaari: Hotelli Katajanokka 
Juhlagaala: Ravintola Sipuli

• Seminaari to - pe 
• Juhlagaala To iltana alkaen kello 18.00
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1. Tammikuun 2022 kokous Ti 11.1.2021 klo 13-15, HoG

Järjestäytyminen ja uudistukset

• Varapuheenjohtajan ja hallituksen sihteerin valinta 
• Toimintalinjojen tavoitteet ja vastuuhenkilöt 
• Kevätseminaarin ohjelma 
• Jäsenkyselyn tulokset 
• Ajankohtaiset asiat


