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PozVÁNKA
na výroční členskou schůzi sekce vodní turistiky ČSK

Datum: 30. Iistopadu 2013 ve 12.00 hod

Místo: aula ČUS v Praze na Strahově (přízemí)

Doprava: zastávka autobusu č.176 - Karlovo nám. - Stadion Strahov, Nové Butovice -
Stadion Strahov, autobus č. 191ze stanice metra Anděl nebo autobus č, 1-43 ze stanice

Dejvická

Program : 1) Zahájení členské schůze

2) Vyhlášenívýsledků Čpv pc - odměňování vítězů

3) Schválení jednacího řádu

4) Schválení volebního řádu

5) Schválení programu

6) Volba komisí- mandátové

- volební

- návrhové

7)Zpráva o činnosti a hospodaření sekce za rok2013

8) Zpráva revizní komise

9) Návrh činnosti sekce na rok 20]"4

10) Návrh rozpočtu sekce na rok 2014

1-1) Diskuze k předneseným zprávám

12) Zpr áv a m a nd átové ko m ise
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1,3) Lpráva volební komise

14)Volby

_ předsedy SVT, členů výboru SVT, předsedy revizníkomise svr čsr

15) Volba delegátů na konferenci ČSt<

16) Návrh a schválení usnesení členské schůze

17)Závér

lng. Jiří Hodic v.r.

předseda sekce VT ČSK

Pozn.:

Přílohou této pozvánky je návrh VoLEBNÍHo ŘÁou Valné hromady sekce vodníturistiky ČSK.

oddíly mohou zasílat návrhy kandidátů na členy výboru, na předsedu SVr ČSK

a na předsedu revizní komise SVT ČSK v písemné formě na adresu ČSK

do 25.11.zot.g. Návrh musí obsahovat i krátké zdůvodnění!

Vzhledem k tomu, že někteříčlenové výboru příštívolební obdobíjiŽ pokraČovat nechtějÍ,

přivítáme Vaše návrhy šikovných a aktivních kandidátŮ, kteříbudou óchotni věnovat něco ze

svóho volného času a pracovat pro sekci vodníturistiky čSK.
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