Klub Chovateľov Alpského Jazvečíkovitého Duriča
pri Slovenskom Poľovníckom Zväze
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
www.kchajd.sk

4. februára 2020, Sklené
POZVÁNKA
Vážení priatelia Alpského jazvečíkovitého duriča,
ako bolo uverejnené v Ročenke 2018
dňa 28.3.2020 sa v Hronseku v kongresovom zariadení Gala, konferenčná miestnosť Garan, https://www.hotelgala.sk/,
sa bude konať ZASADNUTIE NAJVYŠŠÍCH ORGÁNOV KLUBU.
Program:
09.00 – 09.30 prezentácia a odovzdanie podkladov z oblastných prípravných zasadnutí
10.00 – 11.30 zasadnutie výboru klubu
otvorenie, vyhodnotenie podkladov predložených k prípravným oblastným zasadnutiam, prípravné kroky pre konferenciu, záver
11.30 – 12.00 obed
12.00 – 14.00 KONFERENCIA 2020
14.00 – 15.30 zasadnutie novozvoleného výboru klubu
rozpočet, plán podujatí a zasadnutí, a i.
-

coffee brake servis a jednotný menu obed účastníkov je zabezpečený z prostriedkov klubu

-

jednu oblasť zastupuje na konferencii jeden delegát, hlasovací kľúč pripraví zasadnutie výboru a odsúhlasí konferencia (návrh: na každých 10 začatých členov 1 hlas).

-

vedúci oblasti predloží dňa 28/03/2020 najneskôr do 10.00 hod. podklady pre konferenciu v štyroch rovnopisoch, resp. originál a jeho úradne overené kópie
(pre potreby SPZ, klubu, príp. Ministerstva Vnútra SR, banky, DÚ plus jedna kópia, na ktorej bude potvrdené prevzatie ostáva vedúcemu oblasti).
Zasadnutie v oblasti volí jedného vedúceho oblasti (člena výboru klubu) na nasledovné funkčné obdobie a rovnako aj jeho jedného zástupcu pre účely zastupovania počas
zasadnutí výboru klubu.
Zápisnica z oblastného prípravného zasadnutia - povinné prílohy:
1. zoznam platných členov klubu s vyznačením členov spadajúcich do zverenej oblasti pôsobenia a sumarizácia ich počtu, 2. prezenčná listina prítomných na oblastnom
zasadnutí, 3. delegačný list delegáta na konferenciu, z ktorého bude zrejmá miera poverenia a identifikovateľná poverená osoba.

-

v prípade ak vedúci oblasti nepredloží podklady pre konferenciu prípravnému zasadnutiu výboru, rovnako ako aj v prípade predloženia nekompletných, nejasných alebo
nevierohodných podkladov pre konferenciu nemožno delegáta akceptovať.

-

aktívne volebné právo ako i právo podávať návrhy a podieľať sa na priebehu a rozhodovaní konferencie majú výhradne delegáti.

-

kandidát pre konferenciou volenú funkciu je povinný byť osobne počas KONFERENCIE 2020, 28/03/2020 od 12.00 hod., Hronsek, zariadenie Gala, miestnosť Garan
k dispozícii, za účelom: úvodná prezentácia kandidátov a potvrdenie prijatia výsledkov volieb.

-

všetci zúčastnení (zástupca/-covia SPZ, členovia výboru a dozornej rady, delegáti, kandidáti, atď.) sa preukážu občianskym preukazom a potvrdia prítomnosť podpisom.

-

v prípade neuznášania schopnosti zasadnutia výboru sú nasledovný program a predošlé prípravné aktivity na úrovni oblastí považované za bezpredmetné,
KONFERENCIA 2020 sa v termíne 28/03/2020 neuskutoční.

-

zasadnutie sa riadi stanovami SPZ, Organizačným a rokovacím poriadkom SPZ, stanovami klubu a bude vykonané v súlade s ostatnou platnou legislatívou SR.

-

odôvodnená zmena vyhradená.

Prajem nasledovnému podujatiu konštruktívnosť a perspektívu na prospech zastrešovaného plemena PUP.

S pozdravom AJD Zdar!

Petra Vlček

