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15.11.2021 

Kallelse till höstmöte 

 

I samma båt – samassa veneessä rf ry inbjuder till höstmöte tisdagen den 30.11.2021 på Kasnäs badhotell kl 17:30 

(Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs). Före mötet får vi höra en presentation av Margot Wikström. Presentationen börjar kl. 

17:00. Margot berättar utifrån de intervjuer hon under året gjort om vilka utmaningar och utvecklingsbehov 

livsmedelsföretagen i Pargas för tillfället har. Arbetet har gjorts inom projektet TuKeVa (Tulevaisuuden kehitystarpeet 

Varsinais- Suomalaisessa ruokaketjussa // Matkedjans framtida utvecklingsbehov i Egentliga Finland).  

Mötet hålls som hybridmöte. De som vill delta på distans får en Google Meets länk före mötet. Man behöver inget speciellt 

program för att använda Google Meets, det är bara att klicka på länken i eposten. Meddela vid anmälan om du ämnar delta på 

distans eller på plats. 

 

Ärenden enligt stadgarna (se bifogad föredragningslista). Verksamhetsplan och budget 2022 läggs på webbadressen 

www.sameboat.fi, i Materialbanken, och eftersänds på begäran.  

 

Anmälningar och eventuella fullmakter till höstmötet senast 25.11.2021 till kansliet, 0400 718 913 eller 

minna.bostrom@sameboat.fi. Meddela även eventuell specialdiet. 

 

Välkomna! 

 

Styrelsen genom Minna Boström, verksamhetsledare 

I samma båt-samassa veneessä rf ry 

Köpmansgatan 18, 21600 Pargas 

 

Kutsu syyskokoukseen 

 

Tervetuloa I samma båt – samassa veneessä rf ry:n syyskokoukseen tiistaina 30.11.2021 Kasnäsin kylpyhotellilla klo. 17:30 

(Kasnäsintie 1294, 25930 Kasnäs). Ennen kokousta Margot Wikström kertoo vuoden aikana tehtyjen haastattelujen pohjalta 

mitkä ovat elintarvikealan yritysten tämänhetkiset haasteet ja kehitystarpeet Paraisilla. Esitelmä alkaa klo. 17:00. Työ on tehty 

hankkeessa TuKeVa = Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinais- Suomalaisessa ruokaketjussa. 

Kokous pidetään hybridikokouksena. Ne jotka haluavat osallistua etänä saavat Google Meets kokouslinkin ennen kokousta. 

Meetsin käyttöön ei tarvitse mitään ohjelmaa, kokoukseen pääsee suoraan sähköpostin linkin kautta. Ilmoita ilmoittautumisen 

yhteydessä jos osallistut paikan päällä tai etänä. 

 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (katso liitteenä oleva asialista). Toimintasuunnitelma ja budjetti 2022 laitetaan nettisivulle 

www.sameboat.fi kohtaan Materiaalipankki ja lähetetään pyynnöstä.  

 

Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat syyskokoukseen viimeistään 25.11.2021 toimistoon, 0400 718 913 tai 

minna.bostrom@sameboat.fi. Ilmoittakaa myös mahdollisesta erikoisruokavaliosta. 

 

Tervetuloa! 

Hallituksen puolesta Minna Boström, toiminnanjohtaja 

I samma båt-samassa veneessä rf ry 

Kauppiaskatu 18, 21600 Parainen 
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