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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING & AGENDA 
 
28 May 2022 
 
Be Blessed by the Divine Bliss 
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 31st Annual General Meeting of the Simplified Kundalini 
Yoga Society will be held on THURSDAY, 30 JUNE 2022 at 7:30 P.M. at Temple Basement Hall 
of DARMA MUNEESWARAN TEMPLE, 17 Serangoon North Avenue 1, Singapore 555894. 
 
AGENDA 

 
1. Commence with Meditation 
 
2. Address by President 
 
3. To confirm and adopt the Minutes of the Annual General Meeting held on 4 July 2021. 
 
4. Matters arising from the Minutes of the Annual General Meeting held on 4 July 2021. 
 
5. To receive and adopt the Report of the Executive Committee for the year 2021. 
 
6. To receive and adopt the Statement of Accounts for year of 2021. 
 
7. To elect the Executive Committee for the period of 2022 to 2024. 
 
8. To elect 2 Internal Auditors to the Executive Committee for the period of 2022 to 2024. 
 
9. To consider such other business of which at least 1 week notice in written shall have 

been given to the Honorary Secretary. 
 
 
 

 
S Tharmaraj 
Honorary Secretary 

 
 
 
 
 
 



 

A. NOMINATIONS 
 

• Any member who wishes to nominate a member for election to the Executive 
Committee must submit his/her nomination form available online at 
http://www.skysociety.org.sg/agm2022 to The Honorary Secretary, Simplified 
Kundalini Yoga Society, 546A Serangoon Road, Singapore 218168 latest by 6.00 pm 
on Friday, 10 June 2022.  
 

• Completed nomination forms should be submitted in person by dropping into the 
mailbox at 546A Serangoon Road, Singapore 218168 or email at 
agm@skysociety.org.sg. 

 
B. MOTIONS 
 

• Any member who wishes to propose any motion must give notice of motion in writing 
to the Honorary Secretary not later than 6.00 pm on 23 June 2022. All such motions, 
if found to be in order, shall be placed on the Agenda, in order received, following the 
business of SKY Society as appended in the Agenda.  

 
C. AGM MINUTES, ANNUAL REPORT & AUDITED ACCOUNTS 
 

• The AGM minutes, annual report and statement of accounts will be available online 
at http://www.skysociety.org.sg/agm2022 from 6 June 2022 onwards. 
 

• As part of our cost cutting measures and to “Go Green”, the last AGM minutes, 
annual report and statement of accounts will NOT be mailed to members or 
available in hardcopies during AGM. However, they are available for download, view 
or printed from our website. 
 

• Members are advised to bring their own copies for the AGM.  
 

To facilitate smooth logistic arrangements, we will appreciate if you could:  
 

1. Confirm your attendance through our website 
http://www.skysociety.org.sg/agm2022. All members are requested to register 
your attendance online. Light refreshments will be served after the meeting. 
 

2. Bring along your NRIC for registration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Reminder: 
 

• All Ordinary Members are requested to renew your Annual Membership Subscription. 
✓ $30 for Ordinary members and 
✓ $15 for Ordinary members above 60 years or Junior members. 
✓ $200 for Life Membership will be a one-off payment or maybe made in four (4) 

monthly instalments of $50 per month. 
✓ $100 for Life Membership above 60 years 

 

All payments must be made 1 week before the AGM. Members whose subscription 
has been paid by 24 June 2022 shall be entitled to attend the Annual General Meeting 
and vote thereafter. Renewal of membership by cheques should be made payable to 
“Simplified Kundalini Yoga Society’’ and be mailed to 546A Serangoon Road, 
Singapore 218168 or make payment to bank through PayNow at UEN no. S92SS0047L. 
 

 
Please enter your full name under Reference during payment. 

 

Please forward the transaction slip/receipt WhatsApp to 96255145 or email to 
info@skysociety.org.sg so that we can check if your funds have been successfully 
transferred. 
 

• Registration will commence at 7.00pm. Members must produce their Identity Card 
for verification of membership. 
 

• Light refreshments will be served after the meeting 
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ப ொதுக் கூட்ட அறிக்கை மற்றும் கூட்ட நிரல் 
 

எளியமுறை குண்டலினி யயோகோ சங்கத்தின் 31-வது ப ோதுக்கூட்டம் 30 ஜூன் 2022, 

வியாழக்கிழமை ைாமை 7.30 ைணிக்கு, ஸ்ரீ தர்ம முனீஸ்வரர் ஆலயம், 17 சிரோங்கூன் நோர்த் அவன்யூ 1, 

சிங்கப்பூர் 555894-இல் அறமந்துள்ள அடித்தள மண்ட த்தில், நறடப றும் என்று இதன்மூலம் 

முன்னறிவிப்பு பசய்கியைோம். 
 

கூட்ட நிரல் 
 

1. தியோனம் 

2. தறலவர் உறர 

3. ப ோதுக்கூட்ட விதிமுறைகறள ஏற்றுக்பகோள்ளுதல். 

4. 4 ஜூறல 2021 அன்று நறடப ற்ை ப ோதுக்கூட்டக் குறிப்புகறள உறுதிப் டுத்துதல். 

5. 4 ஜூறல 2021 அன்று நறடப ற்ை ப ோதுக்கூட்டத்தின் குறிப்புகளிலிருந்து எழும் 

யகள்விகள். 

6. 2021-ஆம் ஆண்டுக்கோன நிர்வோகக் குழுவின் அறிக்றகறய ஏற்றுக்பகோள்ளுதல். 

7. 2021-ஆம் ஆண்டுக்கோன தணிக்றக பசய்யப் ட்ட நிதிக் கணக்கு அறிக்றகறய 

ஏற்றுக்பகோள்ளுதல். 

8. 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வறரயிலோன நிர்வோகக் குழுறவத் 

யதர்ந்பதடுத்தல். 

9. 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வறரயிலோன சங்கத்றதச் சோர்ந்த 

தணிக்றகயோளர்கறளத் யதர்ந்பதடுத்தல். 

10. ப ோதுக்கூட்டத்திற்குக் குறைந்தது ஒரு வோரத்துக்கு முன்னதோகக் பகளரவ பசயலோளரிடம் 

சமர்ப்பிக்கப் ட்ட மனுக்கறள விவோதித்தல். 

 

 

 
திரு சு தர்ைராஜ் 

கெளரவ கெயைாளர் 

 

 

நிர்வாெக் குழுவிற்கு முன்கைாழிதல் 

 

உறுப்பினர் எவறரயயனும் நிர்வோகக் குழுவிற்கு முன்பமோழிய விரும்பினோல், 10 ஜூன் 2022, 

பவள்ளிக்கிழறம மோறல 6.00 மணிக்குள், பூர்த்தி பசய்யப் ட்ட முன்பமோழியும்  டிவத்றத, 

சங்கத்தின் அலுவலகத்திற்கு யநரடியோகயவோ மின்னஞ்சல் வழியோகயவோ சமர்ப்பிக்கலோம். 

 

முன்பமோழியும்  டிவத்றதப் சங்கத்தின் இறணயத்தளத்திலிருந்து 

(http://www.skysociety.org.sg/agm2022)  திவிைக்கம் பசய்துபகோள்ளலோம். 



 

 

 

ைனுக்ெள் 

 

ப ோதுக்கூட்டத்தில் ஏயதனும் கருத்திறன விவோதிக்க விரும்பினோல், அது பதோடர் ோன விவரத்றத 

23 ஜூன் 2022-க்குள் சங்கத்தின் அலுவலகத்திற்கு யநரடியோகயவோ மின்னஞ்சல் வழியோகயவோ 

அனுப்பிறவக்க யவண்டும்.  

 

 

ஆண்டறிக்மெயும் தணிக்மெ கெய்யப்பட்ட நிதிக் ெணக்கும் 

 

பசலவுகறளக் குறைத்தல்,  சுறம சோர்ந்த நறடமுறைகறளப் பின் ற்றுதல் ஆகியவற்றின் 

ப ோருட்டு, சங்கத்தின் ஆண்டு அறிக்றகயும் தணிக்றக பசய்யப் ட்ட நிதி அறிக்றகயும், 

உறுப்பினர்களுக்கு அஞ்சல் வழி அனுப்பி றவக்கப் டமோட்டோ.  

 

யமற்கண்ட அறிக்றககறளப் ப ை விரும்புயவோர், அவற்றைப் சங்கத்தின் இறணயத்தளத்தின் 

www.skysociety.org.sg/agm2022 மூலமோக  திவிைக்கம் பசய்யலோம்,  ோர்றவயிடலோம் அல்லது 

அச்சிடலோம். 

 

 

 
குறிப்பு:  

• சந்தோ பசலுத்திய உறுப்பினர்கள் மட்டுயம கூட்டத்தில் கலந்துபகோள்ள 

அனுமதிக்கப் டுவர். 

• கூட்டத்தில் கலந்துபகோள்ள விரும்புயவோர்  சங்கத்தின் இறணயத்தளத்தில் 

(http://www.skysociety.org.sg/agm2022)  திவு பசய்துபகோள்ளலோம். 


