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Hyvä BMF:n jäsen
Mukavaa alkanutta syksyä!
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla
http://www.bmf.fi. Pidetään yhteyttä!

Syysseminaari 14.11.
Johtokunta päätti keväällä kokeilla uutta tapaa koota seminaariohjelma. Avoimella kutsulla haettiin
lyhyitä ja vieläkin lyhyempiä esityksiä, osallistavia työpajoja ja postereita. Ehdokkaita saatiin kaikkiaan 11
ja kaikki voitiin ottaa mukaan seminaariin. Suuret kiitokset panoksestanne! Seminaarista on tulossa upea
ammatillisen yhteistyön osoitus, josta voimme olla ylpeitä.
Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen www.bmf.fi/Ajankohtaista
Ilmoittautuminen viimeistään pe 31.10.
Seminaarin hinta BMF:n jäsenille on vain 40 euroa ja muille 70 euroa.
Ohjelman mukaisille puhujille, esittäjille ja vetäjille seminaari on maksuton.
Hinta sisältää aamukahvin ja salaattilounaan. BMF:n syyskokouksessa tarjotaan lisäksi iltapäiväkahvit.
Lomakkeella voit ilmoittautua myös pelkkään kokoukseen, jos et pääse mukaan seminaariin.

Syyskokous 14.11.
Syyseminaarin yhteydessä klo 15.30 – 16.00 pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Kokouskutsu lähetetään hyvissä ajoin (sääntöjen mukaan vähintään kymmenen päivää ennen kokousta)
ennen kokousta jäsenten sähköpostilistalle.
Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi
pyydetään ilmoittamaan niitä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla) viimeistään 13.10.2014.
Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja sekä kaksi johtokunnan jäsentä erovuoroisten Minna Liikala ja Marketta Fredriksson - tilalle. Lisäksi voidaan valita vielä yksi jäsen johtokuntaan, koska
johtokunnassa on sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kuusi jäsentä.
Lisäksi valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

Nykyinen puheenjohtaja ei asetu enää ehdolle puheenjohtajaksi. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä
Marketta Fredriksson asettuu uudelleen ehdolle. Lisäksi Mari Mäkinen on lupautunut asettumaan
ehdolle johtokuntaan.
Asetu ehdolle ja/tai kannusta kollegaa!

Uusi taloudenhoitaja
Yhdistyksen taloudenhoitajana aloitti kesällä Mervi Kivirinta, jonka toivotamme lämpimästi
tervetulleeksi samalla, kun sydämellisesti kiitämme Mervin edeltäjää Leena Raustiaa yhdistyksen hyväksi
tehdystä työstä.

EAHIL-asioita
Vuoden 2014 EAHIL-konferenssi pidettiin Roomassa 11.-13.6. teemalla Divided we
fall, united we inform - Building alliances for a new European cooperation.
Matkaraportit löydät yhdistyksen sivulta http://www.bmf.fi/Matkaraportit ja
esitykset - mukana myös monta suomalaista - sivulta
http://www.iss.it/eahil2014/index.php?lang=2&anno=2014&tipo=2.
EAHIL Presidentin (puheenjohtaja) ja EAHIL Boardin (hallituksen) vaalit pidettiin keväällä 2014.
Puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle Marshall Dozier. Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi
Lotta Haglund ja varajäniksi Karen Buset ja Francesca Gualtieri. Tuulevi Ovaskan ensimmäinen
nelivuotiskausi boardin varsinaisena jäsenenä jatkuu vielä kaksi vuotta.
EAHIL Councilin (valtuuston) vaalit järjestetään lokakuussa. Muista äänestää, kun saat linkin!
Suomella on Councilissa kolme paikkaa. Uusia ehdokkaita ovat Elise Johansson ja Tiina Heino. Minna
Liikala asettuu ehdolle toiselle nelivuotiskaudelle. Katri Larmo ja Jouni Leinonen eivät voineet nyt
asettua ehdolle oltuaan jo kaksi peräkkäistä kautta valtuustossa.
Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne uudessa jäsentietokannassa
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership tai liity, jollet vielä ole mukana eurooppalaisessa
yhteisössä! EAHILin jäsenyys on maksuton. Lisätietoa EAHILista:
http://www.bmf.fi/Kansainväliset+yhteydet.
BMF tukee TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) avustuksilla ja EAHIL 2008 -konferenssin
tuottovaroilla (ks. http://www.bmf.fi/Säännöt) suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien matkoja.

Tapaamisiin seminaareissa ja kokouksissa sekä sosiaalisessa
mediassa!
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa 3.10.2014
BMF:n johtokunta

