Klub chovate ov ma arských stavačov Slovenska - Vizsla Club Slovakia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POZVÁNKA
Výbor klubu si Vás dovoľuje pozvať
na členskú schôdzu KCHMSS-VCS, podľa § 9 ods. 3 Stanov klubu, ktorá sa uskutoční
20. marca 2010 (sobotu) so začiatkom o 1000 hod., prezentácia od 900 hod.
v Trsticiach, v reštaurácii Malý Dunaj.
Program schôdze:
1. Otvorenie, oboznámenie prítomných programom rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie
4. Voľba návrhovej komisie
5. Organizačné informácie
6. Správa mandátovej komisie a schválenie programu schôdze
7. Správa výboru o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami,
8. Správa výboru o činnosti a hospodárení klubu za uplynulý kalendárny rok prednesená
jednotlivými funkcionármi a ďalšími členmi výboru
9. Správa dozornej rady o kontrole činnosti a hospodárení klubu
10. Návrh na voľbu predsedu a členov výboru, členov DR, splnomocnenie zástupcov klubu
11. Návrh zmien Plánu činnosti na kalendárny rok 2010
12. Návrh zásadnej línie pre činnosť klubu v budúcom období
13. Diskusia
14. Voľby predsedu, ďalších členov výboru a členov dozornej rady
15. Návrh uznesenia, záver
Prosíme každého člena, aby na členskú schôdzu doniesol:
- členský preukaz klubu,
- platný poľovný lístok (členovia, ktorí nie sú držiteľmi poľovného lístka, stávajú sa členom
SPZ prostredníctvom nášho klubu), preukazy vydané našim alebo iným klubom,
- doklad o zaplatení členského príspevku na rok 2010 a účelových príspevkov za rok 2009,
- občiansky preukaz,
Poznámky:
Pri prezentácii bude prekontrolovaná adresa na doručovanie a zaplatenie členských príspevkov. Pre uľahčenie
kontroly navrhujeme, aby ste si spolu s preukazmi prichystali aj doklady o zaplatení príspevkov. Pred začiatkom
členskej schôdze bude možné zaplatiť členské a účelové príspevky v hotovosti len výnimočne a ak s tým nebude
zdržovaná prezentácia.
Prosíme členov, aby si preštudovali zaslané dokumenty, prispejete tým k zvýšeniu úrovne členskej schôdze.
Akt hlasovania sa vykonáva zdvihnutím členského preukazu klubu.
Upozorňujeme každého pozvaného člena, že v prípade, že zabudol uhradiť členský príspevok na rok 2010
a účelové členské príspevky (za psov), má členské práva obmedzené, vrátane jeho práv v orgánoch klubu (napr.
členovi výboru sa pozastavuje výkon jeho práv ako člena výboru, funkcionár výboru a nemôže zastupovať klub).
Prosíme každého člena, aby na členskú schôdzu doniesol príspevky vhodné na zverejnenie v klubovom
spravodaji alebo na webovej stránke klubu (informácie o výcviku, skúškach alebo o živote maďarských stavačov,
podľa možnosti doplnené o fotografie) v písomnej alebo v elektronickej forme na médiu, alebo ich zaslal emailom
na redakcia@vizsla.sk).

Tešíme sa na Vašu účasť!
Galanta, 10. 3. 2010

z poverenia výboru
Vojtech Antal

Mapku miesta konania čl. schôdze nájdete na klubovej web stránke www.magyar.vizsla.sk

