DreamWearClub ry:n syystapaaminen ja syyskokous 29.9. - 1.10.2017 Hauholla

Tervetuloa jälleen tapaamiseemme Wuolteen kartanoon, osoite Pokkarintie 31, Hauho.
Lisää tietoa kartanosta löydät kotisivuilta: http://www.tunnelmakartanot.fi/awuolle.html.
Tilaisuus on tarkoitettu vain jäsenille ja kutsuvieraille. Jäsenmaksun maksamiseen ohjeet löytyvät
osoitteesta http://www.dreamwearclub.net. Ongelmatilanteessa ota yhteys Helgaan (tiedot
alempana).
Ohjelmaan liittyvät kyselyt sähköpostilla dwc@dreamwearclub.net ja
jäsenyyteen liittyvät jasenasiat@dreamwearclub.net.

Ilmoittautumiset:
Wuolteen kartanolle ilmoittautumiset huonejärjestelyineen hoitaa Helga. Ilmoittautuessa on
mainittava jäsennimi, mahdollisen kumppanin nimi, saapumis-ja lähtöpäivä, majoitustoive ja
mahdolliset ruoka-allergiat sekä aikataulutoive lauantaille meikkauksesta ja/tai kampauksesta.
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 27.9.2017. Helgan sähköposti on
helga@dreamwearclub.net ja puhelinnumero 040-5576406.

Hinnasto:
Kartano : 2 vrk: 163 euroa 1 vrk: 111 euroa
Vaunupaikka: 2 vrk: 119 euroa 1 vrk: 79 euroa
Lauantain päiväkävijöiden lounas, kakkukahvi ja iltapala 70 €, lounas ja kakkukahvi 55 €,
kakkukahvittelu klo 14-18 15 €. Pelkkä kokoukseen osallistuminen on ilmaista.
Yhdistyksen edellisessä syyskokouksessa hyväksytyn uuden käytännön mukaisesti peritään
ohjelmamaksu 15 euroa koko viikonlopulta, 10 euroa lauantailta. Maksetaan paikan päällä
mielellään käteisellä.

Ohjelma:
Perjantai 29.9.2017
13.00-Saapuminen ja majoittuminen, kahvia saatavana
16.30 Tervetuliaiskahvit
17.00 Vapaata seurustelua
18.00 Iltapala
19.00- Meikkaustyöpaja, jota vetää ihonhoidon ja kauneuden konsultti Aija Salerto. Aija opastaa
meikkipohjustuksen, värien ja varjostusten käyttöön ym. elävillä malleilla. Muutama vapaaehtoinen
pääsee siis mallikappaleeksi käsittelyyn!
Lauantai 30.9.2017
8.00 – 10.00 Aamusauna

8.00 – 10.00 Aamupala majoittuneille
9.00 – 15.00 Meikkaus-ja kampauspalvelut, joista vastaa alan opiskelijaryhmä Tampereelta
11.00 Puolisoiden tapaaminen
12.00 Hallituksen kokous
13.00 Lounas
14.00-15.00 Vapaata aikaa meikkaukseen, oleiluun ja vaatteiden vaihtoon VAIHTOTORILLA
(voit siis tuoda käyttämättä jääneitä vaatteitasi ja asusteita, kunhan viet käsiin jääneet kamppeesi
takaisin mukanasi)
14.30 Kahvit
15.00-15.45 SariKristiinan esitelmä ”Monta sukupuolta ja monta roolia. Intiaanikulttuurien
sukupuolijaon tarkastelu”, tilaisuus keskusteluun
16.00-17.30 Dreamwear Club ry:n sääntömääräinen kevätkokous
18.00 Iltapala
19.00 Tietokirjailija ja Sexpon pj Tiia Forsström (ent. Aarnipuu) saapuu vieraaksemme ja
johdattelee keskustelua aiheesta "Seksi, seksuaalisuus ja sukupuoli"
Sunnuntai 1.10.2017
9.00-11.00 Aamusauna
9.00-11.00 Aamupala
-12.00 Huoneiden luovutus

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen syyskokous kutsutaan koolle tapaamisen yhteydessä lauantaina
30.9.2017 klo 16 alkaen.
Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Syyskokous valitsee hallituksen
puheenjohtajan. Syyskokous päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,
talousarviosta ja jäsenmaksusta.

